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ADVIES
1. Kennis te nemen van het overzicht ontvangen relatiegeschenken door burgemeester en wethouders in
2020.
2. Te constateren dat er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan en dat de overzichten voldoen
aan de integriteitsgedragscode voor burgemeester en voor wethouders.
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Samenvatting
“Een burgemeester of wethouder mag zijn invloed niet laten kopen of beïnvloeden door geld, goederen of
diensten die hem zijn gegeven of hem in het vooruitzicht zijn gesteld”( Bron: Gedragscode voor
burgemeester en wethouders van de gemeente Venray 2017, artikel 2.) Bestuurders dienen actief en uit
zichzelf elke schijn van corruptie tegen te gaan. Burgemeester en wethouders van Venray doen dit door
alle ontvangen uitnodigingen en relatiegeschenken met een waarde vanaf € 50,- te melden, dit ambtelijk
te laten toetsen op onregelmatigheden en de overzichten actief openbaar te maken.
E.e.a. is conform de in 2017 vastgesteld gedragscode integriteit.

Beoogd resultaat
Transparantie over ontvangen relatiegeschenken in het kalenderjaar 2020.
Argumenten
Ambtelijk zijn de overzichten van de burgemeester en alle wethouders onderzocht en onderling
vergeleken. De conclusie is dat er zich geen onregelmatigheden of bijzonderheden hebben voorgedaan.
Risico’s
N.v.t.
Kanttekeningen
N.v.t.
Communicatie
Deze nota is integraal openbaar.
Volgens de Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray 2017, artikel 2.4 hoeven alleen
attenties met een waarde van meer dan € 50,- openbaar te worden gemaakt.
Deze nota en het overzicht worden ter kennisname via de griffie aangeboden aan het presidium.
Financiële gevolgen voor de gemeente Venray
N.v.t.
Personele/organisatorische gevolgen
N.v.t.
Juridische gevolgen
N.v.t.
Rechtmatigheid
N.v.t.
Fatale termijnen
N.v.t.
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Evaluatie
N.v.t.
Bijlagen
Overzicht ontvangen relatiegeschenken 2020.
Naslagwerk
N.v.t.

Bijlage 1.
Overzicht ontvangen relatiegeschenken en uitnodigingen 2020 > € 50,=
Naam

Ontvangen

Ontvangen uitnodigingen

geschenken
t.w.v. >
€ 50,Luc Winants

Prinseproclamatie € 15,- x 2
Circus Mök € 15,- x 2

Jan Loonen

Prinseproclamatie € 15,- x 2
Circus Mök € 15,- x 2

Anne Thielen

Prinseproclamatie € 15,Circus Mök € 15,-

Cor Vervoort

Prinseproclamatie € 15,- x 2
Circus Mök € 15,- x 2

Martijn van der

Prinseproclamatie € 15,- x 2

Putten

Circus Mök € 15,- x 2

(tot 8-7-2020)
Jan Jenneskens
(vanaf 1-92020)
Dorien van der

Prinseproclamatie € 15,- x 2

Giessen

Circus Mök € 15,- x 2

(tot 1-9-2020)
Evert Voorn
(v.a. 1-9-2020)

