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van 6 juli 2017
Overwegende:

•

dat het gedrag van een gedeputeerde onberispelijk dient te zijn conform de Gedragscode voor
eilandgedeputeerden;

•

dat politieke ambtsdragers een voorbeeldfunctie heeft en van onbesproken gedrag moet zijn;

•

dat gedeputeerde Abraham verdacht wordt van strafrechtelijke handelingen en hierdoor is
aangehouden, en voor twee dagen inverzekering is gesteld;

•

dat het OM meent dat het opsporingsonderzoek van KPCN voldoende ernstige verdenking heeft
opgeleverd ten aanzien van het gedrag van genoemde gedeputeerde waardoor een strafrechtel ijke
onderzoek is gestart en die nag loopt;

•

de brief van gedeputeerde Abraham d.d 23 juni 2017 waarin hij zijn functie als eilandgedeputeerde
"ter beschikking"stelt aan de eilandsraad en coalitie in afwachting van het verloop van het
onderzoek;

•

dat naar aanleiding van bovenvermelde brief de eilandsraadsleden mw. MSM Janga en mw. EJ
Bernabela in een schrijven d.d 27 juni 2017 de voorzitter van de Eilandsraad verzocht om het geva l
van dhr. Abraham te behandelen conform de gedragscode voor gedeputeerden;

•

dat conform artikel 1 zesde lid van de gedragscode eilandgedeputeerden, de gezaghebber
functioneel als voorzitter van het bestuurscollege dient op te treden als bewaker en stimulator va n
bestuurl ijke integriteit van het bestuurscollege;

•

dat conform artikel 36 eerste lid van de gedragscode voor eilandgedeputeerden, het
bestuurscollege erop toe ziet dat de eilandgedeputeerden de gedragscode voor eilandgedeputeerde
naleven;

•

dat conform artikel 172 Wal Bes de gezaghebber de bestuurlijke integriteit van het Openbaar
Lichaam bevorderd.

Besluit:

1.

De gezaghebber zijn verantwoordelijkheid aanvaard ter vermijding van politieke vermenging in
i ntegriteitkwesties.

2.

De gezaghebber te verzoeken zijn taak als hoeder van de bestuurlijke integriteit conform artikel
172 van de WolBes uit te voeren.

3.

Binnen een week de eilandsraad hie rover te informeren.

En gaat over tot de or

