Register ontvangen geschenken – uitnodigingen
leden van de Verenigde Vergadering
van het Hoogheemraadschap van Rijnland
Gedragscode Integriteit Bestuurders
Artikel 3
Geschenken
1. Een lid van het bestuur neemt geen geschenken aan die hem uit hoofde van of vanwege zijn functie worden aangeboden, tenzij:
a. het weigeren, teruggeven of terugsturen de gever ernstig zou kwetsen of bijzonder in verlegenheid zou brengen;
b. het weigeren, teruggeven of terugsturen om praktische redenen onwerkbaar is;
c. het gaat om een incidentele, kleine attentie (zoals een bloemetje of een gewone fles wijn) waarbij de schijn van corruptie minimaal is.
2. Geschenken waarvan de geschatte waarde naar het oordeel van de secretaris van het hoogheemraadschap meer dan € 50,- bedraagt, worden met ingang van het moment van verkrijging
eigendom van het waterschap.
3. Een lid van het bestuur dat een geschenk met inachtneming van het eerste lid van dit artikel niet weigert, teruggeeft of terugstuurt, doet hiervan melding aan de secretaris van het
hoogheemraadschap, die het geschenk, alsook de bestemming die eraan gegeven is, vermeld in het openbare register als bedoeld in artikel 2.
4. Een lid van het bestuur accepteert geen faciliteiten en diensten van anderen die hem uit hoofde van of vanwege zijn functie worden aangeboden, tenzij het weigeren ervan het bestuurlijk
werk voor het hoogheemraadschap onmogelijk of onwerkbaar zou maken en tegelijkertijd de schijn van corruptie minimaal is.
5. Een lid van het bestuur accepteert lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen die door anderen betaald of georganiseerd worden alleen als:
a. dat gerelateerd is aan de uitoefening van het bestuurlijke werk;
b. de aanwezigheid als functioneel beschouwd kan worden;
c. tegelijkertijd de schijn van corruptie minimaal is.
6. Een lid van het bestuur accepteert werkbezoeken of reizen die in hoofdzaak door anderen betaald worden slechts bij hoge uitzondering en alleen als:
a. de aanwezigheid als functioneel beschouwd kan worden;
b. tegelijkertijd de schijn van corruptie minimaal is.
7. Werkbezoeken, reizen, lunches, diners, recepties en andere uitnodigingen die door anderen betaald worden en waarvan de geschatte waarde naar het oordeel van de secretaris van het
hoogheemraadschap meer dan € 50,- bedraagt worden vermeld in het openbare register als bedoeld in artikel 2. Het lid van het bestuur doet van dergelijke activiteiten zelfstandig melding
aan de secretaris van het hoogheemraadschap.

Geschenken

(artikel 3.3)

2020
Datum

Naam

Ontvangen van

Geschenk

Waarde

Bestemming

06.01.2020
06.02.2020
18.02.2020

C.H.C. van Steensel
R.A.M. van der Sande
R.A.M. van der Sande

Basisschool in Sassenheim
Het Waterschapshuis
Gemeente Noordwijk

< € 50
< € 50
< € 50

zelf gehouden
Aan medewerkers gegeven
Bibliotheek Rijnland

04.03.2020
10.03.2020

T.O. Fierens
R.A.M. van der Sande

Gemeente Velsen
Studievereniging Philips van Leyden

Lindt chocolade
2 flessen wijn
Boek “Noordwijk, van vissersdorp tot
internationale congresbadplaats”
Plastic regenmetertje
1 fles Van Kleef oude jenever + stropdas

< € 50
< € 50

Aan Rijnland gegeven
- Stropdas zelf gehouden

31.08.2020
10.09.2020
07.10.2020
15.10.2020

W. von Faber
W. von Faber
Alle collegeleden
R.A.M. van der Sande

Water Natuurlijk Delfland
Sportvisserij Zuidwest
HHvRijnland / viering Rijnland 765 jaar
VV-lid

1 fles wijn
cadeaubon
Cadeaupakket
Dopper met logo

Uitnodigingen

2020

(artikel 3.7)

Datum

Bestuurder

Organisatie

Evenement

10-03-2020

T.O. Fierens

Dunea

Benefietgala restauratie Pieterskerk Leiden

<
<
<
<

€
€
€
€

50
50
50
50

- jenever aan medewerker
gegeven
zelf gehouden
zelf gehouden
zelf gehouden
zelf gehouden

