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Agendapunt Dossier Integriteitsonderzoek SSC-ZL 

Onderwerp Motie Normalisering verhoudingen  

Besluit gemeenteraad  

 

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 13 februari 2019, behandelende het dossier 

Integriteitsonderzoek SSC-ZL.  

Constaterende dat: 

 Er al langere tijd sprake is van verstoorde verhoudingen tussen de vakbonden en de OR van de ge-

meente Maastricht enerzijds en anderzijds de Gemeente Maastricht; 

 Er in het ambtelijk apparaat onrust is ontstaan als gevolg van het gevoerde integriteitsonderzoek zoals 

beschreven in het dossier; 

Overwegende dat: 

 De raad het betreurt dat het College en de bonden in de oplopende spanningen geen kans hebben ge-

zien boven de materie te gaan staan, om zo tot de-escalatie te kunnen komen; 

 Er het afgelopen jaar op een aantal momenten de mogelijkheid is geweest om te de-escaleren, bij-

voorbeeld op het moment dat bekend werd dat de inhoud van de concept-notulen van het zelfstandig 

bestuursorgaan SSC-ZL in de organisatie waren verspreid; 

 De ontstane onrust en het gebrek aan vertrouwen over en weer tot onaangename bejegening leidt; 

 Er gevoel van onveiligheid is op de werkvloer; 

 De partijen begrip hebben voor de ontstane gevoelens, vooral daar waar het de impact van de werk-

wijze van het onderzoeksbureau Hoffmann betreft; 

 De situatie dusdanig is dat normalisering van de verhoudingen op korte termijn dient plaats te vinden. 

Dit ter voorkoming van nog verdere escalatie; 

 Voor het normaliseren van de verhoudingen zelfreflectie van alle betrokkenen een randvoorwaarde is. 

Besluit: 

 Roept het college op om zo voortvarend mogelijk de relatie met de vakbonden, de GO en OR te 
normaliseren; 

 Roept het college op om nog voor de behandeling van de Kadernota te komen met een plan dat 
bijdraagt aan het terugdringen van onveiligheidsgevoelens en herstel van vertrouwen bij de 
medewerkers van de gemeente Maastricht; 

 De gemeenteraad van Maastricht hierover actief op de hoogte te houden. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Bram Pulles (SP)    


