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Onderwerp: Uitkomst onderzoek naar vermoedens van plichtsverzuim bij de provincie

Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Vandaag heeft de provincie Drenthe een onderzoek afgesloten naar vermoedens van

ernstig plichtsverzuim door enkele medewerkers. Als college hebben wij uw fractie-
voorzitters de afgelopen maanden reeds enkele malen tussentijds vertrouwelijk mee-
genomen in de procedure. ln deze brief informeren wij u over de uitkomsten van het
onderzoek en over de maatregelen die wij hieraan verbinden.

ln het belang van de bescherming van de privacy van betrokken medewerkers en de

zorgvuldigheid, stond het ons tot nu toe niet vrij inhoudelijke mededelingen over de
kwestie te doen. We hebben ons tevens onthouden van reacties op berichten in de
media, zelfs toen er venivijten werden geuit tegen de provincie als werkgever. Het

college begrijpt dat hierdoor mogelijk verkeerde beelden zijn ontstaan en dat er vra-
gen zijn gerezen bij u en bijonze medewerkers. Daarom willen wij nu zoveel mogelijk
openheid betrachten.

Aanleiding en ondernomen stappen

Een van de teamleiders van de provincie kreeg begin vorig jaar signalen van mogelijk
ernstig plichtsverzuim door enkele medewerkers. De vermoedens waren van dien

aard, dat in oktober werd besloten een onderzoek in te stellen. Hiervoor is een gespe-

cialiseerd onderzoeksbureau ingeschakeld. Het gaat om een erkend bureau, dat be-

schikt over de deskundígheid en bevoegdheden om een integriteitsonderzoek uit te
voeren en dat voor meerdere opdrachtgevers werkt. Recentelijk verrichtte het bureau

een vergelijkbaar onderzoek bij de provincie Groningen.
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De uitkomsten van het oriënterend onderzoek gaven begin februari 2014 aanleiding

tot het schorsen van de drie medewerkers, als ordemaatregel. Tevens werd een fei-
tenonderzoek ingesteld. Hieruit kwam naar voren dat een vierde medewerker, een

teamleider, vermoedelijk vertrouwelijke informatie deelde met derden. Dit heeft het
onderzoek in gevaar gebracht. Voor ons was het aanleiding om ook bij deze mede-

werker over te gaan tot schorsing, als ordemaatregel, en een feitenonderzoek uit te

voeren.

De eindrapportages van het onderzoeksbureau zijn eind maart opgeleverd . GS heb-

ben op 1 april 2014 een zogeheten 'voornemen tot een besluit' genomen. Conform de

hiervoor geldende procedures, werden betrokkenen hierna in de gelegenheid gesteld

hun zienswijzen in te dienen. De periode voor het indienen van de zienswijzen is in
een aantal gevallen op verzoek van de betrokken medewerkers verlengd. De inge-

diende zienswijzen zijn door het college zorgvuldig gewogen. Behalve de juridische

gronden, zijn ook aspecten als diensttijd, persoonlijke omstandigheden en arbeidsrela-
tie meegewogen bij de totstandkoming van de besluiten en is juridisch advies inge-
wonnen.

G e h a nte e rd e ond e rzoe ks method e n

Onder verantwoordelijkheid van de provincie is door het onderzoeksbureau gebruik
gemaakt van bedrijfsinformatie en verschillende onderzoeksmethoden, zoals inter-
views, observaties en track en trace op twee dienstauto's en een privé-auto die voor
het werk werd gebruikt. Dit zijn gebruikelijke middelen in dergelijke onderzoeken.

De ingezette middelen en de feiten die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn
juridisch getoetst. Op basis van deze toetsing hebben GS hun definitieve besluiten
genomen.

Vanwege de impact van de schorsingen, werd ingeschat dat er een mogelijk risico

bestond op bedreiging. Uit personele zorg zijn gedurende enkele dagen maatregelen
genomen. Het gaat hier onder andere om track en trace en het plaatsen van een op-

name-applicatie op de diensttelefoon van twee teamleiders, in overleg met beiden en

met hun instemming.

U itkomsten onderzoek en consequenfies
Duidelijk is geworden dat alle vier medewerkers in verschillende mate plichtsverzuim

valt aan te rekenen. Afhankelijk van de geconstateerde feiten hebben wij gekozen

voor passende disciplinaire maatregelen, die in zwaarte variëren van strafontslag tot
vooruvaardelijk strafontslag en ongeschiktheidsontslag.

Aan een van de medewerkers is strafontslag opgelegd. Hem worden de volgende

feiten aangerekend: het veelvuldig frauduleus invullen van declaratieformulieren, het

verrichten van privé-activiteiten onder werktijd en het ongeoorloofd afiruezig zijn.

Wat betreft de teamleider, hebben wij besloten tot het opleggen van ongeschiktheids-
ontslag. Betrokkene deelde veelvuldig vertrouwelijke informatie over de aanleiding,

opzet en uitkomsten van het onderzoek met derden en heeft hierdoor het onderzoek
in gevaar gebracht.



Wat betreft de overige twee medewerkers, heeft het college besloten om tot voor-

waardelijk strafontslag over te gaan. Zq hebben zioh schuldig gemaakt aan verwijtbaar
gedrag, door te handelen in str'rjd met de voorschriften en instructies van de provincia-

le organisatie" Beiden krijgen gedurende een afgesproken termijn een nieuwe kans.


