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Geacht College en Gemeenteraad, 

DE AFFAIRE 

Vakbond CNV Overheid is tweeënhalve week geleden naar buiten gekomen met de misstanden bij de 

gemeente Maastricht rondom het Shared Service Centrum Zuid Limburg. Twee rechtbanken hebben 

al ingegrepen en de Arbeidsinspectie doet opnieuw onderzoek. Iedere dag komt nieuwe informatie 

boven over wat zich allemaal heeft afgespeeld. Deze week wordt belangrijk. Dinsdag komt de 

Maastrichtse gemeenteraad met spoed bijeen. Uit de vele contacten die ik dagelijks heb met de 

Maastrichtse ambtenaren klinkt steeds de roep om openheid en eerlijkheid. Het vertrouwen is weg 

en kan pas stap voor stap terugkomen als eerst fouten erkend worden. 

Willen ontslaan 

Het begin van alle tumult is de onzalige wens OR- en Vakbondskaderleden te willen ontslaan of 

financieel aansprakelijk te stellen. Omdat ze opkomen voor hun collega’s en niet snel genoeg “ja” 

zeggen.  Het is onbegrijpelijk dat bestuurders van grote gemeenten het in hun hoofd halen dat dit 

kan en dat de gemeente Maastricht het ontslag heeft laten uitzoeken. Het advies was natuurlijk dat 

dit juridisch absoluut niet mag. Erger nog is eigenlijk de morele kant van de zaak. Hoe krijg je het 

over je hart? Wethouder John Aarts en gemeentesecretaris Piet Buijtels diskwalificeren zich hier 

mee om verantwoordelijkheid te dragen voor de vele Maastrichtse ambtenaren. 

Spioneren 

Niet voor niets is het nodig de privacy van burgers en werkenden meer te beschermen. Anders wordt 

in de digitale tijd alle privé openbaar. Het is daarom verboden om in het geheim e-mails van mensen 

in te zien. Het is ongekend dat een bedrijf van de gemeente Maastricht opdracht kreeg om bij 41 

mensen op verschillende dagen alle e-mails te doorzoeken.  Weg was de vertrouwelijkheid voor 

advocaten, arbeidsinspectie, wethouders, OR-leden, vakbondskaderleden en veel medewerkers. 

Maandenlang is er gezocht.  Vier ambtenaren zijn verhoord alsof ze criminelen waren en hun schuld 

al vaststond. Hoe kon het College van Burgemeester en Wethouders dit toestaan? 
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Integriteit 

Het is helemaal mis met het integriteitsbeleid van de gemeente Maastricht en het handelen 

daarnaar. Blijkbaar is het ongepast om vertrouwelijk melding te doen van iets wat verboden is – het 

willen ontslaan in dit geval. De boodschapper mag zelfs niet straffeloos blijven. De regeling 

integriteitsmelding en het intern meldpunt worden ingezet om te kunnen straffen maar zijn daar niet 

voor bedoeld. De regeling wordt bewust verkeerd toegepast door het toelaten van een externe 

melding. Om dat kloppend te maken wordt de regeling in het geheim eenzijdig veranderd zonder de 

verplichte instemming van de OR. Doordat de e-mail van wethouders is onderzocht en de 

gemeentesecretaris en een directeur betrokken zijn is het voorgeschreven dat de burgemeester en 

de locoburgemeester de leiding nemen en standpuntbepaling doen. En die zouden meer dan zes 

maanden niets weten? Door zo om te springen met de regels voor integer handelen ontstaat een 

onveilige situatie en ligt machtsmisbruik op de loer. Het is tijd dat de portefeuillehouder integriteit, 

burgemeester Penn – te Strake, verantwoording aflegt.  

Maastricht staat er gekleurd op. Bagatelliseren, verdraaien of zelfs ontduiken van de waarheid 

maakt het alleen maar erger.  Het gaat om het aanzien van de gemeente en de veiligheid van de 

mensen die er werken. Het wordt spannend. 

 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitter CNV Overheid 




