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Aan de dames en heren, 

leden van de gemeenteraad 

ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Shared Service Center Zuid-Limburg  24 januari 2019 

Verzonden: 24-01-2019 

 --  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

Gertjan Bos  06-27 850 516  2019-02825  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

gertjan.bos@maastricht.nl  --  --  

Geachte raadsleden,  
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U heeft ongetwijfeld de berichtgeving over het Shared Service Center Zuid-Limburg in Dagblad De 
Limburger van hedenochtend gezien. Ik wil u via deze Raadsinformatiebrief nader informeren over 
hetgeen heeft plaatsgevonden binnen het genoemde onderzoek. 
 
Om direct maar een onderdeel van het artikel in Dagblad De Limburger te corrigeren, het onderzoek 
door een extern bureau heeft niet plaatsgevonden naar aanleiding van ‘kritiek van drie ambtenaren 
op de plannen voor een gezamenlijk kantoor met Heerlen en Sittard-Geleen’. Het onderzoek is door 
de gemeentesecretaris, als bevoegd gezag inzake integriteitsmeldingen, ingesteld naar aanleiding 
van een concrete melding van schending van de geheimhoudingsplicht bij het intern meldpunt 
integriteit. Het doel van het onderzoek was om vast te kunnen stellen wie verantwoordelijk was voor 
het verspreiden van een concept-verslag van het bestuur van het Shared Service Center Zuid-
Limburg (SSC-ZL), alsmede wie dit verslag had ontvangen. Zodat vervolgens zou kunnen worden 
vastgesteld, of hier sprake was van het schenden van de geheimhoudingsplicht welke door onze 
medewerkers in acht genomen dient te worden. Mocht dit het geval zijn, dan kan er sprake zijn van 
verwijtbaar gedrag ofwel plichtsverzuim. 

 
De reikwijdte van het onderzoek was beperkt tot de zakelijke mail-postbussen van de medewerkers 
die betrokken konden zijn bij het verspreiden van het verslag. 

 
Er is nagegaan of er alternatieve bronnen en methoden van onderzoek waren, die minder ingrijpend 
van aard zijn. Aanvankelijk is door onze integriteitsmeldpunt-medewerkers deskresearch gedaan en 
zijn vraaggesprekken gevoerd. Daarna is de gemeentesecretaris geadviseerd om via een extern 
bureau digitaal forensisch onderzoek te laten doen teneinde concrete antwoorden te krijgen op de 
vraag naar bronnen en verspreiding. De gemeentesecretaris heeft daarvoor toestemming gegeven 
onder de condities van privacybescherming, interne regelgeving en proportionaliteit. Met andere 
woorden, er is een extra check gevraagd naar de juridische houdbaarheid van de te hanteren 
onderzoeksmethoden teneinde sluitende antwoorden te krijgen op onderzoeksvragen. 

 
Er is alleen forensisch onderzoek gedaan naar zakelijk e-mailverkeer bij een beperkt aantal 
personen aan de hand van een beperkt aantal relevante zoektermen, alleen gericht op het 
onderzoeksdoel. Overige bronnen zijn niet onderzocht. Het onderzoek was niet specifiek gericht op 
e-mail en/of andere communicatie van de OR, de werkgeversdelegatie van het lokaal GO, 
kaderleden van vakbonden of ondersteuners van de OR. Voor zover deze is aangetroffen is deze 
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alleen ingezien door de interne onderzoekers van ons meldpunt en door de externe onderzoekers 
van het recherchebureau. 

 
De uiteindelijke rapportage met bevindingen en conclusies van het interne meldpunt integriteit en het 
extern bureau is alleen gedeeld met de wethouder P&O en met de gemeentesecretaris, als bevoegd 
gezag integriteit, alsmede met onze juridische adviseurs (met het oog op eventuele rechtspositionele 
gevolgen). Een mondeling resumé is tevens gedeeld met de burgemeester (als portefeuillehouder 
integriteit). En verder met niemand. Dit ter bescherming van de privacy van de medewerkers en het 
waarborgen van hun veiligheid. 
 
Op basis van de rapportage en het advies ben ik samen met het college van burgemeester en 
wethouders tot de conclusie gekomen dat niet kon worden vastgesteld of er sprake is geweest van 
het schenden van de geheimhoudingsplicht door betrokken ambtenaren. Eveneens is van enig 
plichtsverzuim niets gebleken. Er is dan ook van enigerlei vorm van disciplinaire bestraffing afgezien. 
Op 23 januari jl. heb ik, samen met de gemeentesecretaris, de betrokken ambtenaren, tijdens een 
persoonlijk onderhoud, hiervan op de hoogte gesteld. Ook zijn de OR en de beide bonden hierover 
geïnformeerd. 
 
Verder kan ik u aangeven dat ik met alle betrokken partijen in overleg ben, of op zeer korte termijn 
ga, om de onderlinge samenwerking te normaliseren. Voor mij vormen veiligheid en vertrouwen de 
basis van samenwerken binnen welk dossier dan ook. De gesprekken met zowel interne als externe 
partijen binnen de ontwikkeling van het SSC-ZL is gericht op het herstellen van deze veiligheid en 
vertrouwen. 
 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Jim M. Janssen, 
Wethouder Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur. 
 
 


