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onderwerp Integriteitsschending bij het waterschap  

Medio oktober 2021 constateerden medewerker(s) van het waterschap verschillen in bedragen in de 
financiële administratie. Uit een eerste intern onderzoek bleek dat er bij de verkoop van afgeschreven 
dienstauto’s deels contant werd afgerekend, waarbij bedragen deels buiten de boeken van het 
waterschap bleven. Vastgesteld is dat de geconstateerde onregelmatigheden waren terug te voeren 
op een integriteitsschending. Op 26 en 30 oktober 2020 hebben wij u hierover per email geïnformeerd. 
Via deze brief informeren wij u nader.  
 
Direct na het constateren van deze onregelmatigheden is een extern bedrijfsrecherchebureau 
ingeschakeld die op 8 december het onderzoeksrapport heeft uitgebracht. Het rapport heeft meer 
duidelijkheid gegeven over de aard en de omvang van de geconstateerde onregelmatigheden en de 
integriteitsschending. Er is sprake van een geldelijke schade van ca € 60.000. Uit het onderzoek blijkt 
verder dat er sprake is geweest van zelfstandig handelen van de wagenparkbeheerder. Er zijn geen 
andere medewerkers van het waterschap op enigerlei wijze betrokken bij deze integriteitsschending of 
dat zij hier wetenschap van hebben (gehad). De overige bevindingen van het externe bureau worden 
nader bestudeerd en beoordeeld. Zo zijn er aanbevelingen gedaan om de mandaatregeling en de 
toepassing daarvan te verbeteren. Uit nader intern onderzoek is gebleken dat bij één realisatieproject, 
zonder geldelijk gewin, niet conform de mandaten is gehandeld. Dit project is in uitvoering en naar het 
lijkt onjuist administratief/financieel verantwoord. Deze casus wordt nader uitgewerkt in een 
bestuursvoorstel. 
 
Na aanvankelijke schorsing is – na de duidelijkheid over het feit – de betreffende medewerker op 
staande voet ontslagen. Verder is aangifte gedaan en de strafrechtprocedure gestart. Het definitieve 
oordeel is aan de rechter. Om deze reden, en ook uit oogpunt van zorgvuldigheid en privacy, kunnen 
wij op dit moment geen nadere informatie verstrekken. Uiteraard zullen wij de financiële schade op de 
betrokken ex-medewerker verhalen met het doel dat het gemeenschapsgeld terugkomt in de 
waterschapskas.  
 
Het waterschap Drents Overijsselse Delta wil op een open en zo transparant mogelijke wijze 
duidelijkheid geven over dit onaanvaardbare feit. Daarom informeren wij u op hoofdlijnen over deze 
integriteitsschending via deze brief en via de ingekomen stukken van uw vergadering van 15 
december 2020. 
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