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Reactie op uw ingekomen brieven

Geachte heer Jansen,
ln de afgelopen periode hebben wij diverse brieven van u ontvangen, te weten:
. 14 juli 2017: Brief aan de burgemeester met het verzoek om samen met de gemeenteraad opnieuw
een afweging te maken over het verstrekken van NAW-gegevens van ingehuurd personeel;
o 27 juli 2017: Open brief aan het college en de gemeenteraad waar verzocht wordt om een proces te
starten om te komen tot een duidelijk en onderbouwd standpunt over het al dan niet verstrekken van
persoonsgegevens van ingehuurd personeel;
c 25 juli 2017: Brief aan de burgemeester waarin wordt verduidelijkt dat het een verzoek betreft om
met de raad inzake integriteit in het algemeen en dit probleem in het bijzonder in gesprek te gaan;
. 25 augustus 2017: Brief met het verzoek om de brieven van 14 juli 2017 en 26 juli 2017 te
verstrekken aan zowel de leden van het college, als de leden van de raad.

Reactie
Met belangstelling en interesse hebben wij uw ingekomen brieven gelezen en tijdens de collegevergadering
van 29 augustus jl. besproken. Tevens zijn de brieven via het raadsinformatiesysteem ontsloten zodat de
raadsleden er kennis van kunnen nemen. Het is een zelfstandige bevoegdheid van de raad om uw brief al
dan niet te bespreken.
De gemeente Oude lJsselstreek hecht veel waarde aan integer handelen, zowel intern als extern. Wij
hebben daarom de volgende documenten vastgesteld om het integer handelen te bevorderen:
- Besluit Eed en Belofte;
- lntegriteitsbeleid;
- Regeling Melding Vermoeden Misstand;

-

BesluitOngewensteOmgangsvormen;
Gedragscode bestuurlijke integriteit;
Gedragscodeintegriteitambtenaren.

Wij vinden het essentieel dat het onderwerp integriteit bespreekbaar is en blijft. Daardoor wordt in
teamoverleggen aandacht besteed aan het onderwerp integriteit en wordt aan de hand van
voorbeeldcasussen het gesprek met elkaar aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan een casus waarbij een
ambtenaar die subsidiebeleid opstelt tevens voorzitter is van een voetbalclub in onze gemeente. Hoe te
handelen in dit soort situaties? Ook hebben we gemerkt dat na de vaststelling (december 2014) van het
Besluit Eed en Belofte het onderwerp meer is gaan leven. Nieuwe medewerkers leggen sinds die tijd ten
overstaan van de burgemeester mondeling de eed of belofte af. Bovendien wordt door de burgemeester een
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inleiding gegeven over het onderwerp integriteit. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden diverse
facetten van het onderwerp integriteit besproken.
Ook voor en door de raadsleden is een gedragscode vastgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd over
integer handelen. Daarnaast bevindt de raad zich op dit moment in een traject waarbij gewerkt wordt aan de
actualisatie van het integriteitsbeleid. Dit traject wordt begeleid door het adviesbureau "Governance &
lntegrity". De bedoeling is dat eind dit jaar een geactualiseerd integriteitsbeleid wordt vastgesteld.

Zoals u leest is er in onze organisatie volop aandacht voor het onderwerp integriteit. Uiteraard is het van
belang om het onderwerp te behandelen in diverse regelingen. Minstens zo belangrijk is echter het met
elkaar in gesprek gaan over het onderwerp.
Ten aanzien van uw concrete verzoek "opnieuw een afweging maken over het verstrekken van NAWgegevens van ingehuurd personeel" blijven wij bij ons eerdere standpunt. Naar aanleiding van uwWobverzoek is een zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Het belang van openbaarheid is essentieel om de
legitimiteit van het overheidshandelen te bevorderen. Naast het algemeen belang hebben we als
gemeentelijke organisatie ook te maken met belangen van derden, zoals de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van anderen. Zoals bij u bekend, heeft de rechtbank Gelderland op 20 april jl.
uitspraak gedaan en geconcludeerd dat wij ons in redelijkheid in casu op het standpunt hebben kunnen
stellen dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Wij zien geen reden om ons standpunt in deze casus te
herzien. Uiteindelijk geldt dat in iedere casus opnieuw een belangenafweging gemaakt wordt. Afhankelijk
van de concrete omstandigheden van het geval kan in bepaalde gevallen het algemeen belang wél zwaarder
wegen dan een relatieve uitzonderingsgrond, als genoemd in artikel 10 van de Wob.

Slot
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over ons standpunt ten aanzien van
integriteit in het algemeen en meer specifiek in de casus met betrekking tot ingehuurd personeel. Zoals
vermeld is het een zelfstandige bevoegdheid van de raad om uw brief te bespreken. De raad zal hiervoor
zelfstandig een standpunt in moeten nemen.
Met vriendelijke groet, . .
burgemeester en'wethbuders,
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M.J.F. Verstappen

De heer O.E.T. van Dijk
burgemeester

