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Geachte voorzitter/leden,

ln uw vergadering van 12 maarta.s. ligt het voorstel de 'gedragscode integriteit Com-
missaris van de Koning, GS en PS van de Provincie Drenthe'te wijzigen, ter besluit-
vorming voor. uw overwegíngen bij dit besluit hebben te maken met de mogelijke
deelname van statenleden aan de wervíng en selectieprocedures bij provinciale vaca-
tures zonder in achtneming van een wachttermijn van één jaar.

Standpu nt Ondernem inosraad
Bij uw overweging gaat u uit van de aanname dat bepaling 2.3 van de gedragscode
integriteit voor meerderlei uifleg vatbaar is.

De ondernemingsraad kan zich hier niet in vinden. Bepaling 1.4 van de genoemde
code is volkomen duidelijk waar het gaat om wie valt onder de term bestuurder.
Tevens zien wij geen actuele noodzaak, vooruitlopend op een landelijke evaluatie, de
code aan te passen. Wijzijn van mening dat naar aanleiding van specifieke belangen
en zonder evaluatie het aanpassen van de gedragscode integriteit de bestaansrede
van deze code geweld aan doet en het beeld van de provincie negatief beinvloed.

wij verzoeken u met klem uw voornemen de code aan te passen niet verder
vorm te geven.

Reden qrote bezorqdheid Onderneminosraad
Dat de huidige integriteitscode volgens het presidium niet meer wenselijk lijkt te zijn is
een politieke bestuurlijke keuze, waarin wij ons niet kunnen en willen mengen. Voor
ons staat wel het belang van de integriteít van de organisatie voorop.

De Ondernemingsraad voelt zich zeer betrokken bij het onderhavige ondenverp, van-
wege mogelijke gevolgen die het toestaan van deze, in onze ogen zijnde, een ,draai-

deurconstructie' kan hebben voor de beeldvorming over de provincie Drenthe.
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Één qezamenliike qedraqscode

Om zo veel mogelijk te komen tot één uniforme gedragslijn voor alle politiek ambts-

dragers (zowel GS als ook PS leden) is in het verleden gekozen voor het opstellen

van één gezamenlijk model dat gemaakt is door het Ministerie van Binnenlandse Za-

ken en Koninkrijksrelaties, het lnterprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederland-

se Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Wij pleiten er dan ook voor de integri-

teitscode eerst te evalueren en pas naar de evaluatie 2014-2015 mogelijke wijzigingen

t.b.v. de nieuwe statenperiode voor te nemen.

De Ondernemingsraad wijst u er verder op dat een gedragscode die in sterke mate

afwijkt van die van andere provincies ongewenste signalen kan geven. Bepaling 2.3

van de gedragscode integriteit beoogt te voorkomen dat kennis of informatie die is

verworven door de werkzaamheden bij de provincie wordt gebruikt voor het realiseren

van persoonlijke doeleinden. Hiervan af te wijken zou een verhoogd risico op ver-

strengeling van persoonlijke en functionele belangen als gevolg kunnen hebben.

ln dit kader verwijzen wij naar "De handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij

gemeenten, provincies en waterschappen" uit 2013 waarin draaideurconstructies ook

voor oud-statenleden wordt afgeraden. Wij delen dit standpunt.

De Ondernemingsraad maak zich ernstige zorgen over de beeldvorming van de pro-

vincie waar het gaat om integriteit. De imagoschade die Drenthe door de op dit mo-

ment plaatsvindende discussie oploopt is in onze beleving nu al groot.

Wij verzoeken u om het standpunt van de Ondernemingsraad mee te nemen bij uw

overwegrngen.

Met vriendelijke groet,

namens de Ondernemingsraad Provincie Drenthe

J E. Blaauw, T. Sextro,
secretarisvoorzitter
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