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Vinkeveen, 4 april 2019.   
 
Geacht College, 
 
Het Gezelschap van Gildehuizen is een werknemersorganisatie exclusief voor leden van ondernemingsraden. 
Onze organisatie richt zich op het algemeen belang en de bevordering van medezeggenschap. Vanwege de 
specifieke positie van medezeggenschap bij overheden1 en de uitbreiding van de taken van de OR art 27 lid1 m, 
wil het Gezelschap de positie van ondernemingsraden bij overheden nader invullen. Vandaar dat wij naast dit 
schrijven ook een brief hebben geschreven aan de ondernemingsraad van uw provincie. U treft deze brief in 
bijlage 22 aan. 
 
Wij namen kennis van uw Gedragscode ambtelijke integriteit 3. Met het oog op art. 31b WOR 4en de richtlijnen 
voor de opstelling van een integriteitsjaarverslag5  zijn wij benieuwd naar de werking van de gedragscode en de 
positie van OR mede gelet op de implementatie van art 27 lid 1 m van de WOR.  

Wij zijn van opvatting dat integriteit het organiserende principe is van overheden en non-profit organisaties, 
zoals geld (winst maken) het handelen in de markt sectoren bepaald. 
Integriteitsinitiatieven hebben soms de neiging in de vaart van nieuwe ontwikkelingen verloren te gaan of aan 
prioriteit in te boeten. Vandaar dat wij, middels een WOB verzoek, dit thema een blijvende plaats in uw 
aandachtsveld willen geven. Een open overheid en een externe controle op het overheidsapparaat zijn een 
stimulans voor een integere overheid. Daarnaast onderschrijven wij de preambule uit uw de boven 
aangehaalde besluit. 
 
Vanuit bovenstaande motieven verzoeken wij u het volgende openbaar te maken en ter kennis te brengen aan 
de leden van PS en de ondernemingsraad. Vanwege de uitbreiding van de WOR 27 lid 1m met een procedure 
voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van 
de Wet Huis voor klokkenluiders; rust op de bestuurder in de zin van de WOR de verplichting om deze 
procedure in te richten en ter instemming voor te leggen aan de ondernemingsraad. Wij verzoeken u openbaar 
te maken: 

                                                 
1 Bijlage 1 : Klokkenluiders-en-medezeggenschap-1-Integriteit-misstanden-en-de-WOR  
2 Bijlage 2 : Brief aan de ondernemingsraad donderdag 4 april 2019. 
3 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-2634.html 
4 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2017-09-01#HoofdstukIVA 
5 https://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Toolbox/Handreikingen/BIOS_integriteitsrapportage-handreiking_A5.pdf 

Gezelschap van Gildehuizen 
Postbus 29 
3645 ZJ Vinkeveen 
integriteit@gildehuizen.nl 
www.gildehuizen.nl 
+31 (0) 6 33 35 88 84 
+31 (0) 6 10 12 40 86 
KvK 50186876 



 

 

 
 

1. Hoe de hier bedoelde procedure is ingericht, welk voornemen tot een besluit is voorgelegd aan de 
raad en de verslagen van de overlegvergadering waarin dit is besproken. 

2. De wijze waarop de ondernemingsraad betrokken is bij de selectie en aanstelling van een 
vertrouwenspersoon. 

3. Het integriteitsjaarverslag over 2018 zulks in navolging van art 15 van de CAP 2018 “de Regeling 
melden vermoedens van een misstand”, die in de aangehaalde richtlijn als uitgangspunt genomen 
wordt dit mede met het oog op art 31b van de WOR. En is bij het opstellen van dit jaarverslag de door 
ons genoemde richtlijnen uit de toolbox van BIOS gehanteerd ? 

4. De evaluatie van de door u ingestelde richtlijn en de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van 
de gemelde incidenten en (vermoeden van een) mistanden. 

 
Wij zijn ons ervan bewust dat onze verzoeken om informatie enige arbeidstijd van uw organisatie vraagt. 
Vanwege een overweging van redelijkheid en billijkheid stemmen wij dan ook bij voorbaat in met een periode 
van twee keer vier weken voor de beantwoording van ons verzoek. Hierbij willen wij wel opmerken dat u, bij 
overschrijding van de periode van 8 weken na dagtekening, in gebreke bent bij het verstrekken van informatie. 
Als peildatum voor de periode van acht weken nemen wij de datum waarop u de ontvangst van dit verzoek 
bevestigd, of 4 werkdagen na verzending van dit schrijven. Mochten belanghebbende(n) tegen het besluit om 
informatie openbaar te maken bezwaar maken dan lijkt het ons redelijk dat de voor hen geldende bezwaren 
termijn, en de termijn van het mogelijk daaropvolgende beroep, opgeteld wordt bij de tijd die u ter beschikking 
heeft voor openbaarmaking van de door ons gevraagde informatie. In voorkomende gevallen wensen wij wel 
geïnformeerd te worden over de bezwaren van belanghebbende.  
Ook gaan wij bij voorbaat akkoord met het verwijderen van namen van natuurlijke personen mits hun functie 
aangeduid wordt.  
 
Tot slot gaan we ervan uit dat door u aangeleverde documentatie met betrekking tot dit WOB verzoek ons in 
digitale vorm wordt aangeleverd. Mochten er alsnog documenten op papier aangeleverd worden dan gaan wij 
niet akkoord met kosten die hiermee samengaan en aan ons worden gedeclareerd.  
 
Het Gezelschap van Gildehuizen houdt kantoor aan de Zeestraat 100 te ‘s- Gravenhage. Correspondentie 
ontvangen wij graag aan ons postadres per mail op @gildehuizen.nl of integriteit@gildehuizen.nl 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 
Met vriendelijke groet 
Gezelschap van Gildehuizen 
 

 
(deken) 
 
Bijlagen : 2 
 
 
 




