
 
 

REGISTER GESCHENKEN EN UITNODIGINGEN 
POLITIEKE AMBTSDRAGERS GEMEENTERAAD NOORDOOSTPOLDER 2021 

 
Inleiding 

In de Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Noordoostpolder 2021 staat een 
drietal artikelen over het ontvangen van geschenken door en uitnodigingen aan raads- en 
commissieleden. De griffier ontvangt daarover van de raads- en commissieleden meldingen, houdt 
daar een register van bij en publiceert dit register op de raadssite. 

 
Over 2021 zijn door de volksvertegenwoordigers GEEN meldingen bij de griffier gedaan. 

 

Register geschenken > € 50 

 
 

Datum Gever Geschenk Waarde Begunstigde 
     

     

     

     

     

 

Register Excursies en evenementen voor rekening van anderen 

 
 

Datum Gever Excursie/evenement/reis Waarde Begunstigde 
     

     

     

     

     

Tekst Gedragscode 2021: 
 

Artikel 4.2 
1. Deelname aan excursies en evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente maakt het 
raadslid binnen één week na deelname openbaar. Daarbij wordt ook openbaar gemaakt wie de 
kosten voor zijn rekening heeft genomen. 
2. De informatie is openbaar en via internet beschikbaar. 

Tekst Gedragscode 2021: 
 
Artikel 4.1 
1. Een raadslid accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie 
hierdoor kan worden beïnvloed. 
2. Onverminderd het eerste lid kan het raadslid incidentele geschenken die een geschatte waarde 
van ten hoogste € 50,-- vertegenwoordigen behouden. 
3. Geschenken die het raadslid uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van 
meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van de 
gemeente. 
4. Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen. 
5. De griffier legt een register aan van de geschenken met een geschatte waarde van meer dan € 50. 
In het register is aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. Het register is 
openbaar en via internet beschikbaar. 



Register Buitenlandse reizen voor rekening van anderen 

 
 

Datum Gever Excursie/evenement/reis Waarde Begunstigde 
     

     

     

     

     

 

11 februari 2022, 
R.F. Wassink, raadsgriffier. 

Tekst Gedragscode 2021: 
 
Artikel 4.3 
1. Een raadslid meldt de griffier de ondernomen buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan 
de gemeente binnen drie weken na terugkeer in Nederland. Hij meldt in ieder geval het doel, de 
bestemming en de duur van de reis en wat daarvan de kosten 
waren. 
2. De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via 
internet beschikbaar. 


