MOTIE INSTELLING MELDPUNT FOUTE BESTUURSCULTUUR
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg, bijeen in vergadering op 12 mei 2021,
kennis genomen hebbend van:
-

het advies van de Commissie Integriteit in de casus Grondtransacties Loobeekdal;
de reactie van het DB in de vorm van het voorstel aan het AB, nummer 2021, nummer 30,
alsmede van
alle onderliggende stukken,

constaterende dat het DB adviseert:
1.
2.
3.
4.

het oordeel van de commissie over te nemen;
de aanbevelingen van de commissie over te nemen;
kennis te nemen van de reactie van het dagelijks bestuur;
in te stemmen met het voorstel van het dagelijks bestuur om het implementatieplan op 7 juli
2021 voor te leggen aan het AB en
5. kennis te nemen van de door het DB geformuleerde korte termijn acties.
overwegende dat:
1. zowel het DB als het AB van Waterschap Limburg integriteit als een zeer belangrijk goed
beschouwen;
2. integriteit, blijkens de adviezen van de DB, met onmiddellijke ingang nog grotere aandacht
zal krijgen;
3. in Dagblad De Limburger van heden door de plaatsvervangend CdK “een ongekend groot
onderzoek naar de bestuurscultuur in Limburg” wordt aangekondigd;
4. dat de heer Remkes “met onmiddellijke ingang een meldpunt instelt waar mensen zaken
kunnen melden rond foute bestuurscultuur” en dat het meldpunt wordt geopend in de vorm
van een mailbox: meldpuntbestuurscultuur@prvlimburg.nl;
5. ook Waterschap Limburg zonder enige terughoudendheid integriteit(sbewaking) als prioriteit
beschouwt;
6. ook Waterschap Limburg de gelegenheid wil bieden om laagdrempelig melding te kunnen
maken van zaken rond foute bestuurscultuur,
spreekt als zijn mening uit dat het wenselijk is, om
naar analogie van de provincie, met onmiddellijke een meldpunt in te stellen waar mensen zaken
kunnen melden rond foute bestuurscultuur en dat het meldpunt wordt geopend in de vorm van een
mailbox: meldpuntbestuurscultuur@waterschaplimburg.nl”.
en verzoekt het Dagelijks Bestuur
op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot instelling van een dergelijk meldpunt.
Marc Breugelmans, namens de fractie Waterbelang,
Peter Freij, namens de fractie Water NATUURlijk

