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Inleiding en vragen:

Vanuit de media hebben wij vernomen dat de directie van Omgevingsdienst IJsselland onder vuur
ligt. Volgens medewerkers is er bij de organisatie sprake van een angstcultuur en gesjoemel met
regels en geld. Er is zelf melding gedaan bij het Huis voor Klokkenluiders.
Niet vreemd dat men een onafhankelijk onderzoek wil doen naar het financieel reilen en zeilen bij de
dienst.
Deze berichten verontrusten ons zeer. Zeker gezien de eveneens verontrustende cijfers die ons
gepresenteerd zijn in de afgelopen PPN 2022-2026.
Wij willen dan ook graag volledig geïnformeerd worden over hiervoor gemelde ontstane situatie en
over het vervolg.
Wat zijn de consequenties (voor betrokkenen) van melding bij het Huis voor Klokkenluiders?

Beantwoording:

Het college heeft kennisgenomen van de berichtgeving in de media en is van mening dat er een
onderzoek naar deze kwestie moet starten. Tot die tijd wil het college inhoudelijk niet op de zaak
vooruit lopen.
Het Huis voor Klokkenluiders beoordeelt of de melding van de klokkenluider voldoet aan de criteria
en of een onderzoek wordt ingesteld. Als dit het geval is, dan zijn de Omgevingsdienst en haar
medewerkers verplicht om mee te werken. Vanzelfsprekend moet er zorgvuldig en volledig worden
gehandeld door het Huis voor Klokkenluiders. Over consequenties en gevolgen voor melder en
Omgevingsdienst is nu nog niets te zeggen. Het Huis voor Klokkenluiders heeft inmiddels aan het
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst gemeld dat zij zijn ingeschakeld, de melding oppakken en
ons hierover informeren. Het dagelijks bestuur wacht nu eerst af welke stappen het Huis voor de
Klokkenluiders zet. Op basis van die informatie bespreekt het dagelijks bestuur of een vervolgactie
nodig is. Het college wacht de voortgang af en informeert uw Raad actief wanneer hier meer
informatie over is.

