
Advies over melding vermoede misstand bij een gemeente 

in Noord-Holland 

De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft advies uitgebracht over een melding van gelijke 

strekking van twee melders. Zij vermoedden allebei dat de toenmalige bestuurder in de zin 

van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR bestuurder), heeft gepoogd de leden van de 

Ondernemingsraad (OR) ongeoorloofd te beïnvloeden. De bestuurder zou onder andere met 

het toekennen van overwerkvergoedingen en gratificaties druk op de OR leden hebben 

uitgeoefend om positief te adviseren over de reorganisatieplannen.  

Geen grond 

De Onderzoeksraad concludeert dat in het onderzoek geen grond gevonden wordt voor de 

stelling dat de WOR bestuurder in directe zin leden van de OR op ongeoorloofde wijze heeft 

beïnvloed, noch dat hij hen persoonlijk onder druk heeft gezet. 

Wel blijkt uit het onderzoek dat er van een gezond spanningsveld tussen de WOR-bestuurder 

en de OR te weinig sprake is geweest. Door het bijzonder intensieve ‘samenspel’ tussen de 

WOR bestuurder en de OR is naar het oordeel van de Onderzoeksraad wel de schijn van 

ongeoorloofde beïnvloeding gewekt. Die schijn is versterkt omdat de overwerkvergoedingen 

en gratificaties, verstrekt aan de OR leden, geheimgehouden zijn voor de rest van de 

organisatie.  

Aanbevelingen 

De Onderzoeksraad heeft op basis van het onderzoek een aantal conclusies geformuleerd. De 

raad heeft daarnaast een aantal aanbevelingen opgesteld om overeenkomstige situaties in de 

toekomst te voorkomen.  

Standpunt bevoegd gezag 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft laten weten een deel van 

de aanbevelingen te volgen en een ander deel niet. Het college vermeldt dat de werkwijze van 

de Onderzoeksraad een aantal vragen bij het college opriep. Daarom heeft het college, 

alvorens tot een standpunt te komen, een ‘second opinion’ gevraagd aan een extern 

advocatenkantoor. Naar aanleiding van dit uitgebreide advies heeft het college in overleg 

besloten om dit advies aan de Onderzoeksraad aan te bieden om het geanonimiseerd te 

overleggen aan ieder die er belangstelling voor toont. Zo kan het streven van zowel het 

college als van de Onderzoeksraad naar volledige transparantie recht worden gedaan. Bij het 

secretariaat van de Onderzoeksraad is een exemplaar van dat advies aan te vragen.  

Lees het geanonimiseerde advies van de Onderzoeksraad. 

Lees de geanonimiseerde reactie van het college van burgemeester en wethouders.  
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