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Onderwerp: 
Proces intern integriteitsonderzoek 

Kennisnemen van: 

Het proces ten aanzien van het interne integriteitsonderzoek. 

Inleiding: 

Op 16 maart hebben wij het presidium vertrouwelijk laten weten dat er een intern integriteitsonderzoek 
plaatsvindt in de ambtelijke organisatie die werkt voor de gemeenten Woerden en Oudewater. De 
aanleiding hiervoor is het politieonderzoek dat vorig jaar gestart is, nadat oud wethouder Duindam aangifte 
heeft gedaan. Dit politieonderzoek wees op mogelijke betrokkenheid van medewerkers van onze 
organisatie. Dat was voor ons aanleiding om vanuit de werkgeversrol een intern integriteitsonderzoek te 
starten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door BING, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. 

Kernboodschap: 

Het onderzoek naar de feiten en omstandigheden rondom de plaatsing van het bericht en de betrokkenheid 
van medewerkers van onze organisatie hierbij bevindt zich momenteel in de eindfase. De 
conceptrapportage wordt nu opgesteld en de komende weken voor wederhoor voorgelegd aan betrokkenen 
zodat zij kunnen reageren op de bevindingen. 

Vervolgens wordt de rapportage naar verwachting in de tweede helft van mei aan het college aangeboden. 
Vervolgens wordt door ons bepaald in hoeverre de inhoud van de rapportage aanleiding geeft om 
(rechtspositionele) maatregelen te treffen. Indien hiervan sprake is leidt dit naar verwachting tot nadere 
besluitvorming in mei en juni. 

Vervolg: 

Na afronding van de besluitvorming door het college wordt uw raad door middel van een besloten 
informatiebijeenkomst geïnformeerd. In deze bijeenkomst geeft BING een toelichting op de inhoud van het 
rapport en informeren wij u over eventuele (rechtspositionele) maatregelen. Naar verwachting vindt deze 
bijeenkomst in juni plaats. Na de informatiebijeenkomst doen wij u een raadsinformatiebrief toekomen met 
daarin de belangrijkste bevindingen uit het rapport. 
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