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Onderwerp: Uitnodiging | Kennisbijeenkomst Nieuwe gemeentebestuurders, een nieuwe
integriteitsimpuls

Klik hier voor de webversie

UITNODIGING SEMINAR

Nieuwe gemeentebestuurders, een nieuwe
integriteitsimpuls
Datum
Donderdag 8 september | 14.00 - 16.30 uur
(Inloop van 13.30 tot 14.00 uur)
Locatie
AKD - The Edge
Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam
Contact
Joke van Zanten-Galjaart
jvanzantengaljaart@akd.eu - 088 253 5104

Meld u aan om deel te nemen
Geachte relatie,
Graag nodigen wij u uit voor onze kennisbijeenkomst ‘Nieuwe gemeentebestuurders, een
nieuwe integriteitsimpuls’, die op donderdag 8 september 2022 om 14.00 uur plaatsvindt.
Deze eerder voor maart geplande bijeenkomst kon vanwege een coronageval spijtig
genoeg geen doorgang vinden.
Een nieuwe impuls
De kennisbijeenkomst vindt plaats in het begin van een nieuwe raads- en collegeperiode. In
dat kader wisselen wij graag met u van gedachten over hoe het gemeentebestuur zijn
integriteitsbeleid aan de start van een nieuwe raadsperiode een nieuwe impuls kan geven.
Vanzelf is er ook steeds de gelegenheid om actuele kwesties te bespreken.
Wat kunt u verder verwachten?
Tijdens de kennisbijeenkomst bespreken we daarnaast onder meer welke inhoudelijke
aandachtspunten er nu op het gebied van integriteitsbevordering bestaan. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de vraag hoe in het kader van besluitvorming kan worden omgegaan met
persoonlijke belangen van raadsleden, wethouders, en andere personen die bij het
gemeentebestuur zijn betrokken.
Het aanhangige wetsvoorstel ‘bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’
wijzigt de bepalingen die op dergelijke belangen van toepassing zijn. Daarnaast voorziet het
wetsvoorstel in meer armslag voor de Commissaris van de Koning. Bovendien wordt in het
voorstel een nieuwe regeling omtrent het opleggen van geheimhouding geïntroduceerd. In
de kennisbijeenkomst zal aan het wetsvoorstel daarom veel aandacht worden besteed.

Programma
13.30 Inloop
14.00 Start kennisbijeenkomst
16.15 Borrel
Lees meer over de bijeenkomst en de sprekers op onze website
Aanmelden
Meld u aan voor het seminar via bovenstaande aanmeldbutton. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden.
Het staat u uiteraard vrij deze uitnodiging ook onder de aandacht van collega’s te brengen.
We verheugen ons op uw komst.
Met vriendelijke groet,
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