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Persbericht naar aanleiding van de aanbieding 

van het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Maastricht 

 

‘Integriteitsbeleid gemeente Maastricht. Meer dan loze woorden?’ 

 

 

 

 

 

 

 

Integriteitsbeleid gemeente Maastricht redelijk op orde 

 

De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar het integriteitsbeleid in de gemeente Maastricht. 

Daarbij is onderzocht of het beleid goed is, en hoe het wordt uitgevoerd.  

 

De rekenkamer heeft geen onderzoek gedaan naar de vraag hoe het feitelijk is gesteld met de integriteit van 

bestuurders, raadsleden en ambtenaren in Maastricht. Ook is niet gekeken naar specifieke 

integriteitsincidenten binnen de gemeente Maastricht. 

 

Op basis van haar onderzoek constateert de rekenkamer dat de gemeente Maastricht het integriteitsbeleid 

voor het ambtelijk apparaat, het college en de raad redelijk goed op orde heeft. Aan het beleid ligt een 

duidelijke visie op integriteit ten grondslag en de belangrijkste instrumenten zijn aanwezig. Op enkele 

onderdelen zijn er procedures en regelingen die naar de mening van de Rekenkamer aanscherping 

behoeven. Daarnaast zijn concretisering van de doelstellingen, het rapporteren inzake integriteit(sbeleid) en 

het eenduidig beleggen van de verantwoordelijkheden binnen de organisatie punten die aandacht behoeven.   

 

De rekenkamer beveelt de gemeenteraad aan om periodiek het integriteitsbeleid voor zowel de raad als het 

college te bespreken. Leden van de raad en het college hebben immers een belangrijke voorbeeldfunctie 

voor de rest van de gemeentelijke organisatie als het gaat om de integriteit van het openbaar bestuur. 

 

Voor wat betreft het integriteitsbeleid voor de ambtelijke organisatie beveelt de rekenkamer het college 

onder meer aan om meer te investeren in trainingen voor leidinggevenden en om op korte termijn de 

feitelijke stand van zaken inzake integriteit en integriteitsbeleving binnen de ambtelijke organisatie te 

onderzoeken. 

 

Het rapport is maandag 21 januari 2014 vanaf 17.30 u. beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl.  

Voor meer informatie: Klaartje Peters, voorzitter van de Rekenkamer Maastricht, 06 42307472 
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