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Broek in Waterland 

 

Ilpendam 

 

Katwoude 

 

Marken 

 

Monnickendam 

 

Overleek 

 

Purmer 

 

Uitdam 

 

Watergang 

 

Zuiderwoude 

 

Bijlage 1 

 

ザ 2014.24.07 

AANSTELLINGSBESLUIT YVONNE SLIER  

 

Nummer: 22-4 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 

 

overwegende, 

 

dat met MB-ALL Toezicht B.V. een detacheringsovereenkomst is aangegaan 

voor toezicht en handhaving op parkeer- en apv-overtredingen binnen de 

gemeentelijke grenzen; 

 

dat in het kader van deze overeenkomst de gemeente een vaste medewerker 

heeft ingehuurd; 

 

dat de intentie is uitgesproken om deze medewerker van MB-ALL Toezicht 

B.V. aan te wijzen als Buitengewoon Opsporingsambtenaar in het domein van 

BOA Openbare Ruimte; 

 

dat deze intentie wordt uitgevoerd door een aanvraag aan het Ministerie van 

Justitie tot beëdiging van deze medewerker in deze functie(s); 

 

dat aanstelling als gemeenteambtenaar een voorwaarde is om tot deze 

benoeming te kunnen overgaan; 

 

gelet op de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente 

Waterland, 

 

B E S L U I T : 

in tijdelijke, onbezoldigde dienst aan te stellen: 

 

Naam   : Slier 

Voornamen  : Yvonne Stefania Elfrieda 

Geboortedatum  : 29-09-1954 

Geboorteplaats  : Amsterdam  

 

Functie   : Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

 

Ingangsdatum  : 1 juni 2014 
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Broek in Waterland 

 

Ilpendam 

 

Katwoude 

 

Marken 

 

Monnickendam 
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Watergang 

 

Zuiderwoude 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 27 mei 2014. 

 

 

Het college voornoemd, 
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ザ 2014.24.07 

AANSTELLINGSBESLUIT ANNE-MARLEEN KNEEPKENS 

 

Nummer: 22-4 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 

 

overwegende, 

 

dat met MB-ALL Toezicht B.V. een detacheringsovereenkomst is aangegaan 

voor toezicht en handhaving op parkeer- en apv-overtredingen binnen de 

gemeentelijke grenzen; 

 

dat in het kader van deze overeenkomst de gemeente een vaste medewerker 

heeft ingehuurd; 

 

dat de intentie is uitgesproken om deze medewerker van MB-ALL Toezicht 

B.V. aan te wijzen als Buitengewoon Opsporingsambtenaar in het domein van 

BOA Openbare Ruimte; 

 

dat deze intentie wordt uitgevoerd door een aanvraag aan het Ministerie van 

Justitie tot beëdiging van deze medewerker in deze functie(s); 

 

dat aanstelling als gemeenteambtenaar een voorwaarde is om tot deze 

benoeming te kunnen overgaan; 

 

gelet op de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente 

Waterland, 

 

 

B E S L U I T : 

in tijdelijke, onbezoldigde dienst aan te stellen: 

 

Naam   : Kneepkens  

Voornamen  : Anne-Marleen 

Geboortedatum  : 30-11-1992 

Geboorteplaats  : Amsterdam  

 

Functie   : Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

 

Ingangsdatum  : 1 juni 2014 
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Broek in Waterland 
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Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 27 mei 2014. 

 

 

Het college voornoemd, 

 

 

 

 

D. Broere 

algemeen 

directeur/gemeentesecretaris 

 

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 

burgemeester 
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Bijlage 3 

 

ザ 2014.24.07 

AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTE WATERLAND 

 

Nummer: 22-4 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 

 

overwegende dat een buitengewoon opsporingsambtenaar als zodanig 

beëdigd dient te worden; 

 

overwegende dat bij de aanvraag van de werkgever tot beëdiging onder meer 

een bewijs van de titel van opsporingsbevoegdheid dient te worden overlegd; 

 

gelet op artikel 142 Wetboek van Strafvordering; het Besluit Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar; de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet 

bestuursrecht; artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 

2010; 

 

B E S L U I T : 

mevrouw Yvonne Stefania Elfrieda Slier, 

aangesteld als ambtenaar in onbezoldigde dienst bij de gemeente Waterland, 

gedurende de periode van aanstelling: 

 

1. aan te wijzen als BOA Openbare Ruimte en na beëdiging tot BOA als 
zodanig te belasten met de opsporing van de strafbare feiten als genoemd 
in: 
A. Wegenverkeerswet 1994 m.b.t. stilstaand verkeer m.u.v. art. 4, 5, 6, 10, 

60, 82 RVV 1990 en art 62 RVV voor zover het de C-borden in relatie tot 

de openbare orde; 

B. Artikelen 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 266/267, 284, 285, 

300 juncto artikel 304 onder ten tweede, 435 onder ten vierde en 447 e 

van het Wetboek van Strafrecht; 

C. Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010. 

 

2. de aanvraag tot beëdiging tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor 
de onder 1. van dit besluit genoemde aanwijzing in te dienen bij het 
Ministerie van Justitie;  
 

3. dit besluit binnen twee weken openbaar bekend te maken op de 
gemeentepagina. 
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Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 27 mei 2014. 

 

 

Het college voornoemd, 

 

 

 

 

D. Broere 

algemeen 

directeur/gemeentesecretaris 

 

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 

burgemeester 
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Bijlage 4 

 

ザ 2014.24.07 

AANWIJZINGSBESLUIT GEMEENTE WATERLAND 

Nummer: 22-4 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 

 

overwegende dat een buitengewoon opsporingsambtenaar als zodanig 

beëdigd dient te worden; 

 

overwegende dat bij de aanvraag van de werkgever tot beëdiging onder meer 

een bewijs van de titel van opsporingsbevoegdheid dient te worden overlegd; 

 

gelet op artikel 142 Wetboek van Strafvordering; het Besluit Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar; de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet 

bestuursrecht; artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 

2010; 

B E S L U I T : 

1. aan te wijzen als BOA Openbare Ruimte en na beëdiging tot BOA 

als zodanig te belasten met de opsporing van de strafbare feiten als 

genoemd in: 

A. Wegenverkeerswet 1994 m.b.t. stilstaand verkeer m.u.v. art. 4, 5, 

6, 10, 60, 82 RVV 1990 en art 62 RVV voor zover het de C-borden in 

relatie tot de openbare orde; 

B. Artikelen 177, 179, 180, 181, 182, 184, 184a, 185, 266/267, 284, 

285, 300 juncto artikel 304 onder ten tweede, 435 onder ten vierde 

en 447 e van het Wetboek van Strafrecht; 

C. Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010. 

2. de aanvraag tot beëdiging tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

 voor de onder 1. van dit besluit genoemde aanwijzing in te dienen bij 

het Ministerie van Justitie; 

3. dit besluit binnen twee weken openbaar bekend te maken op de 

gemeentepagina. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 27 mei 2014. 

 

Het college voornoemd, 

D. Broere 

algemeen 

directeur/gemeentesecretaris 

 

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 

burgemeester 
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Bijlage 5 

 

ザ 2014.24.08 

AANWIJZINGSBESLUIT APV CAMPAGNEBORDEN POLITIEKE  

PARTIJEN 

 

Nummer: COL14.0144 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,  

 

overwegende dat het wenselijk is campagneborden politieke partijen aan te 

wijzen als een categorie van voorwerpen waarvoor het verbod in het eerste lid 

van artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 

niet geldt; 

 

gelet op artikel 2:10c van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 

2010, 

 

B E S L U I T: 

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit APV campagneborden 

politieke partijen. 

 

Artikel 1  Reikwijdte en definitie 

1. Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2:10c, van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Waterland 2010. 

2. Dit besluit verstaat onder: 
a. de verordening: de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010; 
b. campagneborden: borden, vlaggen, banners et cetera die tijdens een 

verkiezingscampagne gebruikt worden te promotie van een politieke 
partij. 

c. kernen: de stad Monnickendam en de dorpen/buurtschappen Broek in 
Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Purmer, Uitdam, Watergang 
en Zuiderwoude.  

 

Artikel 2  Aanwijzing campagneborden 

Campagneborden worden aangewezen als een categorie van voorwerpen 

waarvoor het verbod in artikel 2:10a, eerste lid, van de verordening niet geldt.  

 

Artikel 3 Het plaatsen van campagneborden 

1. Bij het plaatsen van campagneborden dienen de volgende voorwaarden in 
acht te worden genomen: 
a. Het is toegestaan in totaal maximaal 50 campagneborden per aan een 

verkiezing deelnemende politieke partij te plaatsen met een maximum 
van 10 borden per kern; 
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b. Het is niet toegestaan om de borden eerder dan 14 dagen voorafgaand 
aan de verkiezingsdag te plaatsen; 

c. De borden worden geplaatst in overeenstemming met de 
grondeigenaar, niet zijnde de gemeente, en met instemming van de 
aanliggende wegbeheerder, niet zijnde de gemeente; 

d. De borden worden de eerstvolgende zaterdag na de verkiezingsdag 
verwijderd; 

e. Indien de borden na de eerstvolgende zaterdag na de verkiezingsdag 
niet zijn verwijderd zal de gemeente de borden op kosten van de 
desbetreffende politieke partij verwijderen; 

f. De borden worden minimaal 60 centimeter van de kant van de weg 
geplaatst; 

g. De borden mogen niet op een middenberm worden geplaatst; 
h. De borden mogen niet binnen een afstand van 10 meter van een 

kruising, splitsing of rotonde worden geplaatst; 
i. De borden mogen het uitzicht van de weggebruikers niet belemmeren; 
j. De borden mogen in het algemeen de verkeersveiligheid niet 

belemmeren; 
k. De borden mogen niet binnen een afstand van 20 meter van de ingang 

van het gebouw waarin een stembureau is gevestigd worden geplaatst. 
2. Indien de geplaatste borden niet voldoen aan het gestelde in het voorgaande 

lid zal de gemeente de borden op kosten van de desbetreffende politieke 
partij verwijderen. 

 

Artikel 5  Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan. 

 

Artikel 6  Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit APV campagneborden 

politieke partijen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 13 mei 2014. 

 

Het college voornoemd,  

 

 

D. Broere     L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 

algemeen directeur/secretaris   burgemeester 
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Bijlage 6 

 

ザ 2014.24. 09 

     UITVOERINGSREGELING MELDING VERMOEDEN MISSTANDEN 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, 
 
gezien de instemming van de Ondernemingsraad van de gemeente Waterland 
de dato 4 april 2014; 
 
overwegende dat het wenselijk is onafhankelijk onderzoek naar vermoedens 
van misstanden binnen de organisatie mogelijk te maken en dat meldingen 
van vermoedens van misstanden op een uniforme wijze worden behandeld;  
 
gelet op het bepaalde in artikel 15:2 CAR-UWO gemeente Waterland, 
 

BESLUIT: 

vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregeling melding vermoeden 

misstand 2014. 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

1.    In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. ambtenaar: een ieder die werkzaam is of is geweest bij gemeente 
Waterland op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht;  

b. bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders;  
c. vermoeden van een misstand: een vermoeden van 

- schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels; 
- een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; 
- een onbehoorlijke wijze van functioneren die een gevaar vormt 

voor het goed functioneren van de openbare dienst; 
d. melder: de ambtenaar die een vermoeden van een misstand meldt 

overeenkomstig hoofdstuk 2 van deze regeling; 
e. melding: de melding van een vermoeden van een misstand door de 

melder; 
f. vertrouwenspersoon: de functionaris als zodanig benoemd door het 

bevoegd gezag; 
g. extern meldpunt: de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO).  

 
2. Voor de toepassing van deze regeling wordt degene die anders dan op basis 

van een ambtelijke aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht werkzaam is binnen gemeente Waterland gelijkgesteld met een 
ambtenaar als bedoeld in het eerste lid, onder a. 
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Artikel 2 Bescherming van de melder  

1. Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een melding maakt de 
identiteit van de melder niet bekend zonder zijn instemming, dat zijn in ieder 
geval de leidinggevende, de vertrouwenspersoon en het externe meldpunt. 

a. De ambtenaar zal als gevolg van de melding van een vermoeden van een 
misstand geen nadelige gevolgen ondervinden voor zijn rechtspositie. Onder 
nadelige gevolgen worden in ieder geval verstaan: 
a. het verlenen van ongevraagd ontslag; 
b. het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde tijd;  
c. het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde tijd in een vaste 
    aanstelling; 
d. de opgelegde benoeming in een andere functie;  
e. het treffen van disciplinaire maatregelen; 
f. het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning  
    van vergoedingen; 
g. het onthouden van promotiekansen; 
h. het afwijzen van een verlofaanvraag, 
voor zover dit redelijkerwijs verband houdt met de door de melder gedane 
melding van een vermoeden van een misstand. 

2. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de melder ook anderszins bij de 
uitoefening van zijn functie geen nadelige gevolgen van de melding 
ondervindt. 

3. Het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel geldt ook voor de 
ambtenaar die te goeder trouw een vermoeden van een misstand in een 
andere organisatie dan die van gemeente Waterland, volgens de in die 
organisatie geldende regels, bij die organisatie heeft gemeld. De 
bescherming geldt alleen als de ambtenaar: 
- uit hoofde van zijn functie met die andere organisatie samenwerkt of heeft  
  samengewerkt; 
- uit hoofde van zijn functie kennis heeft verkregen van de vermoede   
  misstand; 
- het vermoeden van de misstand tijdig bij zijn leidinggevende heeft gemeld; 
- zich heeft gehouden aan de afspraken die ter zake van deze melding met   
  hem of haar zijn gemaakt door het bevoegd gezag. 

4. De ambtenaar heeft recht op juridische bijstand wanneer hij als gevolg van 
het te goede trouw melden van een vermoeden van een misstand nadelige 
gevolgen ondervindt in zijn rechtspositie, tijdens en/of na het volgen van 
deze regeling. Deze juridische bijstand wordt gefinancierd door gemeente 
Waterland. 

 

Artikel 3 De vertrouwenspersoon 

1. Het bevoegd gezag wijst een of meer vertrouwenspersonen aan. 
2. De vertrouwenspersoon heeft tot taak de melder te adviseren. 
3. De vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een geanonimiseerd verslag van 

de aard en de omvang van het aantal interne meldingen. Dit verslag wordt 
aan het bevoegd gezag en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar 
gemaakt.  
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4. De vertrouwenspersoon geniet bescherming overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 2, tweede tot en met het vijfde lid, tegen benadeling van zijn 
rechtspositie als gevolg van de hem bij deze regeling toebedeelde taken. 

 

Artikel 4 Het externe meldpunt 

1. Het bevoegd gezag wijst als extern meldpunt aan de Onderzoeksraad 
Integriteit Overheid.  

2. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft tot taak een door de melder 
gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en het bevoegd 
gezag daarover te adviseren.  

 

Hoofdstuk  2 Interne meldingsprocedure 

 

Artikel 5 Melding 

1. De ambtenaar doet een melding bij zijn leidinggevende, bij de 
vertrouwenspersoon of, indien daartoe aanleiding bestaat, rechtstreeks bij 
het externe meldpunt. 

2. Een melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van 
een strafbaar feit onverlet. 

 

Artikel 6 Melding door een ex-ambtenaar 

De ex-ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden doet dit 
binnen een periode van twaalf maanden na zijn ontslag of beëindiging van zijn 
werkzaamheden voor gemeente Waterland bij een vertrouwenspersoon. Hij 
kan alleen een melding van een vermoeden van een misstand doen als hij in 
de hoedanigheid van ambtenaar kennis heeft gekregen van het vermoeden.  

 

Artikel 7 Informeren van het bevoegd gezag 

De leidinggevende of de vertrouwenspersoon bij wie een melding is gedaan 
draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag onverwijld op de hoogte wordt 
gesteld van de melding en van de datum waarop de melding ontvangen is.  
 

Artikel 8 Ontvangstbevestiging door het bevoegd gezag 

1. Het bevoegd gezag zendt aan de melder of de vertrouwenspersoon bij wie 
het vermoeden van een misstand is gemeld een ontvangstbevestiging. In 
het laatste geval stuurt de vertrouwenspersoon de ontvangstbevestiging 
door aan de melder. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde 
vermoeden van een misstand en de datum waarop de melder het 
vermoeden heeft gemeld.  

2. Het bevoegd gezag informeert de persoon of personen op wie een 
melding betrekking heeft over de melding, tenzij daardoor het 
onderzoeksbelang kan worden geschaad. 

3. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de identiteit van de melder die 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 of 6 een melding heeft gedaan, 
niet verder bekend wordt dan noodzakelijk is voor de behandeling van de 
melding.  
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Artikel 9 Onderzoek door het bevoegd gezag 

1. Het bevoegd gezag stelt na ontvangst van de melding onverwijld een 
onderzoek in. 

2. Het onderzoek wordt niet verricht door een persoon die mogelijk betrokken 
is of is geweest bij de vermoede misstand.  

3. Het bevoegd gezag kan een deskundige raadplegen. 
 

Artikel 10 Standpunt en kennisgeving door het bevoegd gezag 

1. Het bevoegd gezag stelt de melder of de vertrouwenspersoon bij wie de 
melding is gedaan binnen tien weken na ontvangst van de melding 
schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde 
vermoeden van een misstand. 

2. Indien niet binnen tien weken een standpunt kan worden gegeven worden 
de melder of de vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan voordat 
deze termijn is verstreken daarvan door middel van een kennisgeving 
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Het bevoegd gezag kan 
het advies met ten hoogste vier weken verdagen. 

 

Hoofdstuk  3 Externe meldingsprocedure 

 

Artikel 11 Melding bij het externe meldpunt 

1. De melder kan zijn vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn 
melden bij het externe meldpunt, indien: 
a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 10; 
b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijnen bedoeld in 

artikel 10. 
2. Indien zwaarwegende belangen de toepassing van de interne 

meldingsprocedure in de weg staan, kan de melder het vermoeden van 
een misstand rechtstreeks melden bij het externe meldpunt. 

3. De melding bij het externe meldpunt bevat ten minste: 
a. naam en adres van de melder; 
b. de organisatie waar de betrokkene werkzaam is of is geweest; 
c. de organisatie waarop de melding betrekking heeft; 
d. de omschrijving van de misstand die wordt vermoed, en 
e. de reden van melding aan het externe meldpunt. 

 

Artikel 12 Ontvangstbevestiging 

1. Het externe meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een 
vermoeden van een misstand aan de melder. 

2. Het externe meldpunt draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag op de 
hoogte wordt gesteld van de melding bij het meldpunt. 

3. Het externe meldpunt informeert de persoon of personen op wie een 
melding betrekking heeft over de melding bij het externe meldpunt, tenzij 
het onderzoeksbelang hierdoor kan worden geschaad. 

 

Artikel 13 Niet ontvankelijkheid 

1. Het externe meldpunt verklaart de melding niet ontvankelijk indien: 
a. er geen sprake is van een misstand of van een misstand van 

voldoende gewicht; 
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b. de ambtenaar niet aantoont dat hij het vermoeden eerst intern aan de 
orde heeft gesteld volgens deze regeling, tenzij zwaarwegende 
belangen toepassing van de interne procedure in de weg staan;  

c. de ambtenaar het vermoeden intern aan de orde heeft gesteld volgens 
deze regeling, maar de termijn waarbinnen het bevoegd gezag een 
inhoudelijk standpunt omtrent het vermoeden van een misstand dient 
te geven, nog niet verstreken is; 

d. geen sprake is van een ambtenaar zoals bedoeld in deze regeling; 
e. de melding niet binnen redelijke termijn is ontvangen nadat de 

ambtenaar op de hoogte is gesteld van het standpunt van het bevoegd 
gezag.  

2. Indien de melding niet ontvankelijk is, stelt het externe meldpunt de melder 
of vertrouwenspersoon en het bevoegd gezag hiervan binnen vier weken 
op de hoogte. 

 

Artikel 14 Onderzoek door het externe meldpunt 

1. Wanneer de melding ontvankelijk is, kan het meldpunt indien dit voor de 
uitoefening van zijn taak noodzakelijk is een onderzoek instellen.  

2. Ten behoeve van het onderzoek genoemd in het eerste lid is het externe  
meldpunt gerechtigd bij het bevoegd gezag alle inlichtingen in te winnen 
die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het bevoegd gezag 
verschaft het externe meldpunt alle inlichtingen.  

3. Het externe meldpunt kan een deskundige raadplegen.  
4. Wanneer de inhoud van bepaalde door het bevoegd gezag verstrekte 

informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter 
kennisneming van het externe meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het 
externe meldpunt meegedeeld. Het externe meldpunt beveiligt informatie 
met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.  

 

Artikel 15 Advies en kennisgeving door het externe meldpunt 

1. Het externe meldpunt legt binnen acht weken na ontvangst van de 
melding zijn bevindingen neer in een advies aan het bevoegd gezag. Het 
externe meldpunt zendt een afschrift van het advies aan de melder of de 
vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan. 

2. Indien niet binnen acht weken een advies kan worden gegeven worden de 
melder of de vertrouwenspersoon bij wie de melding is gedaan alsmede 
het bevoegd gezag voordat deze termijn is verstreken daarvan door 
middel van een kennisgeving schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte 
gesteld. Het externe meldpunt kan het advies met ten hoogste vier weken 
verdagen. 

3. Het advies wordt, in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het 
eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het externe meldpunt 
verstrekte informatie en de ter zake geldende wettelijke bepalingen, door 
het externe meldpunt openbaar gemaakt op een wijze die het externe 
meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen 
verzetten.  

4. Het externe meldpunt maakt zijn advies niet openbaar voordat het 
standpunt van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 16 van deze regeling, 
is ontvangen, of er twee weken zijn verstreken sinds het advies is 
gegeven. 
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Artikel 16 Standpunt bevoegd gezag naar aanleiding van het advies van 

het externe meldpunt  

1. Het bevoegd gezag stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies 
het externe meldpunt schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt en de 
eventuele consequenties die het daaraan verbindt. 

2. Het externe meldpunt zal het standpunt van het bevoegd gezag aan de 
melder doen toekomen.   

3. Een van het advies afwijkend standpunt wordt gemotiveerd.  
 

Artikel 17 Jaarverslag  

1. Jaarlijks wordt door het externe meldpunt een verslag opgemaakt. 
2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de 

ter zake wettelijke bepalingen gemeld: 
a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een 
    misstand; 
b. het aantal meldingen dat niet heeft geleid tot een onderzoek; 
c. het aantal onderzoeken dat het externe meldpunt heeft verricht, en 
d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen dat het externe  
     meldpunt heeft uitgebracht. 

3. Dit jaarverslag wordt aan het bevoegd gezag en de Ondernemingsraad 
gestuurd en openbaar gemaakt. 

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 

 

Artikel 18 Intrekking  

De „B35 Aanvullende regeling- klachtenregeling ongewenst gedrag voor de 

decentrale overheid‟ zoals vastgesteld bij collegebesluit van 20-03-2012 (nr 

12-11) wordt ingetrokken. 

 

Artikel 19 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking. 
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