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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie aan het besluit dat wij op 15 mei 2018 hebben genomen
Het betreft een besluit op een verzoek om informatie op grond van de Wet open-
baarheid van bestuur van NRC. De reden dat wij u hierover informeren is dat u

eventuele publiciteit kunt duiden.

Door NRC is verzocht om een overzicht van door de provincie intern uitgevoerde
integriteitsonderzoeken en in opdracht van de provincie extern uitgevoerde integriteits-
onderzoeken. Het verzoek heeft betrekking op de periode vanaf 28 september 2016.
Het gevraagde overzicht treft u aan als bijlage bij ons besluit.

ln de desbetreffende periode heeft één onderzoek plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot
een ontslag op eigen verzoek. ln de vaststellingsovereenkomst is vastgelegd dat over
de afspraken die zijn gemaakt rondom dit ontslag door beide partijen geen verdere
mededelingen worden gedaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bijlage: Besluit Wob-verzoek
km/coll
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Geachte heer Leijten,

ln uw brief van 15 maart 2018 hebt u met een beroep op de wet openbaarheid van
bestuur (Wob) een verzoek om informatie ingediend.

De ontvangst van uw brief is bevestigd bij brief van 2g maart 2019. Bij brief van
16 april 2018 is de beslistermijn met vier weken verdaagd.

ln uw verzoek hebt u gevraagd om een overzicht van door de provincie intern uitge-
voerde integriteitsonderzoeken en in opdracht van de provincie extern uitgevoerde
integriteitsonderzoeken. Onder verwijzing naar onze besluiten op eerder door u inge-
diende Wob-verzoeken over integriteitsonderzoeken, verzoekt u bij de beantwoording
gebruik te maken van het door u aangeleverde voorbeeldschema. Uw verzoek heeft
betrekking op de periode vanaf 28 september 2016.

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij bijgevoegd overzicht opgesteld waarin de
door u gevraagde informatie is opgenomen. Onder verwijzing naar artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder e van de Wob hebben de informatie zodanig verwerkt dat deze
niet tot individuele personen herleidbaar is.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll.

' , secretaris a.i

rS'-t
fu*dt#fW



2

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van

verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gede-
puteerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het

besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u

naar www. provi ncie. drenthe. nl/bezwaarproced ure.
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