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Geachte leden van de raad, 

Het Dagelijks Bestuur wil u informeren over enkele actuele ontwikkelingen en de stand 
van zaken van enkele maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van het 
cultuuronderzoek bij de Stadsbank Oost Nederland. 

Stand van zaken maatregelen cultuuronderzoek 
Wij ontvangen van diverse kanten signalen dat de maatregelen die het bestuur getroffen 
heeft naar aanleiding van het ingestelde cultuuronderzoek effectief blijken te zijn. Wij 
constateren dat er verbeteringen zichtbaar zijn. De door het bestuur aangestelde 
interimmanager heeft het veranderingstraject voortvarend opgepakt. De werksfeer 
binnen de Stadsbank is verbeterd. De gesprekken met de voormalig directeur zijn nog 
niet afgerond. Binnen de kaders van de EAR (Enschedees Arbeidsreglement) wordt 
getracht tot een passende afronding te komen. Het Algemeen Bestuur is op de hoogte 
gesteld van de stand van zaken. 

Oud-medewerkers SON 
Op woensdag 9 oktober j l . hebben de voorzitter en de secretaris van het bestuur een 
gesprek gehad met drie van de vier oud-medewerkers die in de zomer van 2012 een 
klachtenbrief naar het bestuur hebben verstuurd. Tijdens het gesprek heeft de voorzitter 
namens het Dagelijks Bestuur excuses gemaakt voor de wijze waarop de SON de vier 
oud-medewerkers heeft behandeld. Daarnaast is afgesproken dat de advocaatkosten, die 
door één van de vier oud-medewerkers is betaald, door de bank worden vergoed. Tevens 
heeft de voorzitter de toezegging gedaan dat het verzoek van de vier oud-medewerkers 
om als klokkenluider te worden erkend, door het bestuur formeel in behandeling wordt 
genomen. Tot slot werd van de zijde van de oud-medewerkers de opmerking gemaakt 
dat zij op basis van hun contacten met huidige medewerkers van de Stadsbank Oost 
Nederland tot de conclusie komen dat de situatie in de organisatie aanzienlijk is 
verbeterd. 

Onderzoek opdrachtverstrekking aan InnProCon 
Enige tijd geleden ontving het bestuur signalen dat mevrouw M. Koomen in 2010 als 
voorzitter van de Stadsbank betrokken is geweest bij besluitvorming binnen de SON 
waarbij haar toenmalige verloofde, werkzaam voor InnProcon B.V., een betaalde 
opdracht zou zijn gegund. Daarop heeft het bestuur een intern feitenonderzoek laten 



verrichten naar de feitelijke gang van zaken rond de opdrachtverstrekking c a . vanuit de 
SON aan het bedrijf InnProcon B.V.. Uiteraard hebben wij via de huidige voorzitter van 
de SON, mevrouw M. Koomen om een reactie op het feitenonderzoek gevraagd. Zij geeft 
aan dat de beschreven feiten kloppen. Het onderzoek is op donderdag 10 oktober j l . in 
de DB- vergadering van de SON besproken. Op basis van het feitenonderzoek komen wij 
tot de conclusie dat mevrouw M. Koomen op enkele besluitvormende momenten in het 
bestuur van de SON heeft nagelaten om zowel de leiding van de vergadering over te 
dragen, als een aantekening te laten maken van haar relatie. Wij hebben de leden van 
het Algemeen Bestuur en de burgemeester van Enschede op de hoogte gesteld van de 
uitkomsten van ons onderzoek. 

Onderzoek dienstverleningsmodel en governance structuur 
De Stadsbank Oost Nederland (SON) is de laatste jaren sterk in beweging. Diverse 
gemeenten hebben aangegeven een wijziging op de in 2005 geformuleerde 
gemeenschappelijke regeling (GR) te willen uitvoeren. In 2012 en 2013 heeft de 
Adviescommissie partiële uittreding Stadsbank Oost Nederland in opdracht van de 
Stadsbank onderzocht of en op welke wijze een dergelijke wijziging mogelijk is. Hierop 
heeft de commissie het advies uitgebracht dat - als gemeenten de uitvoering van de 
dienstverlening willen veranderen - de GR aangepast dient te worden. 
Tevens hebben zij de mogelijkheden, beperkingen en risico's van een dergelijke wijziging 
in kaart gebracht. Daarnaast zijn door een aantal gemeenten vragen gesteld bij de 
huidige bestuursvorm van de SON. In 2013 heeft Boer&Croon over dit onderwerp een 
inventarisatie naar de meningen van wethouders uitgevoerd. Daaruit is naar voren 
gekomen dat de wensen van de aan de GR deelnemende gemeenten zeer uiteenlopend 
van aard zijn. 

Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren en de hiervoor 
genoemde rapportages heeft het bestuur van de SON besloten om vanuit een toekomstig 
perspectief zowel de functie en de daarbij horende organisatie van de SON te 
onderzoeken. Hiertoe is een adviescommissie aangesteld onder voorzitterschap van 
Frans Spekreijse, oud-burgemeester van de gemeente Lochem. De opdracht die het DB 
aan de commissie heeft gegeven is tweeledig: 1) breng het dienstverleningsmodel in 
beeld en 2) adviseer over de bestuursvorm die het beste bij het dienstverleningsmodel 
past. In januari/februari 2014 wordt een tussenrapportage verwacht en de commissie 
verwacht in het tweede kwartaal van 2014 met een advies te komen. De 
tussenrapportage gaat over het dienstverleningsmodel. Deze sturen wij naar de griffie 
van uw raad. De tweede fase van het onderzoek gaat over de bestuursvorm. Daarvoor 
zoeken wij nog met de onderzoekers naar een geschikte wijze waarop raadsleden van de 
aangesloten gemeenten betrokken kunnen worden. Zodra hier meer duidelijkheid over is 
zullen wij u daarover informeren. 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland, 

Patrick Weiman, voorzitter. 


