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Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 6 juni 2016 

Portefeuillehouder(s) : burgemeester 

Portefeuille(s) : Personeel 

Contactpersoon : M. van Kruijsbergen 

Tel.nr. :  

E-mailadres :  

 

Onderwerp:  

Intern Integriteitsonderzoek 

 

Kennisnemen van: 

Uitkomst intern integriteitsonderzoek 

 

 

Inleiding: 

De afgelopen maanden heeft BING, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, een onderzoek gedaan 
naar een medewerker in onze organisatie. Aanleiding was het anoniem plaatsen van een bericht op internet 
over mogelijke belangenverstrengeling rond voormalig wethouder Duindam. Dit onderzoek is nu afgerond.  

 

Kernboodschap: 

Het rapport bevestigt dat de betreffende medewerker inderdaad de persoon is die de publicatie op internet 
geplaatst heeft. Ook blijkt uit het onderzoek dat er geen andere collega’s betrokken zijn. 

Het rapport maakt tevens duidelijk dat de betrokken medewerker niet de juiste weg heeft bewandeld. Er is 
niet voldoende actief gezocht naar mogelijkheden om intern het vraagstuk over mogelijke  
belangenverstrengeling aan te kaarten. Ook is er geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling die 
voor iedere medewerker gemakkelijk te vinden is op intranet. Hierdoor is er sprake van ernstig 
plichtsverzuim.   

De publicatie van de medewerker was de aanleiding voor de uitvoering van het Berenschot onderzoek. Om 
die reden wordt de medewerker als klokkenluider beschouwd.  Omdat de medewerker niet volgens de 
regels gehandeld heeft is er procedure gestart om een disciplinaire maatregel op te leggen. Hoewel het 
vertrouwen beschaamd is, bestaat in alle geledingen van de organisatie bereidheid om de betreffende 
medewerker terug te laten keren in zijn functie. Daarom is besloten om de schorsing op te heffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vervolg: 

Een belangrijk leerpunt uit het onderzoek van BING is om meer aandacht te besteden aan het onderwerp 
integriteit. Van belang hierbij is dat medewerkers en bestuur de regels en procedures goed kennen en dat 
er voldoende ruimte wordt geboden om morele dilemma’s met elkaar te delen. Op basis van het nieuwe 
integriteitsbeleid, dat 15 juni in het college wordt behandeld, gaan we hier invulling aan geven. 

Om de privacy van alle betrokkenen te respecteren is het onderzoeksrapport van BING niet openbaar. De 
raad wordt eind juni over de inhoud van het onderzoek tijdens een besloten raadsbijeenkomst 
geïnformeerd. BING is hierbij aanwezig om een toelichting te geven. 

 

 

Bijlagen: 

 

 

 

 
 

De secretaris De burgemeester 

       
 
 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V.J.H. Molkenboer 

 
 
 
 
 
 


