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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Op woensdag 7 februari 2019 hebben Gedeputeerde Staten de volgende stukken aan uw Staten aangeboden:
1.

De scores van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek;

2.

De presentatie van GPTW

Argumentatie van GS voor geheimhouding
Het MTO betreft een intern onderzoek binnen de provincie Utrecht waarbij de tevredenheid van de medewerkers
is onderzocht. De medewerkers konden anoniem een enquête invullen waarin zij aangaven wat zij van de
kwaliteit van de organisatie vinden. Deze informatie kan de provincie Utrecht gebruiken om het
personeelsbeleid beter af te stemmen op de behoefte van de medewerkers en de organisatie. De reden waarom
de medewerkers anoniem blijven in het onderzoek, is om de vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen voor de
medewerkers en de betrokken leidinggevenden. Door het waarborgen van deze vertrouwelijkheid zullen
medewerkers sneller en vaker participeren aan dit soort onderzoeken. Indien deze informatie openbaar wordt
gemaakt, wordt deze vertrouwelijkheid geschaad en is de kans groot dat participatie door de medewerkers aan
het onderzoek zal afnemen. Het MTO is van groot belang voor de provincie Utrecht om de kwaliteit van de
organisatie te monitoren en te verbeteren. Indien de informatie openbaar wordt gemaakt zullen de medewerkers
onevenredig worden benadeeld in deze vertrouwelijkheid en zal de provincie Utrecht, in zijn bedrijfsmatige
hoedanigheid, tevens onevenredig worden benadeeld doordat de participatie van medewerkers aan het MTO zal
afnemen (artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob). Geheimhouding op het MTO is ook van belang om een
gevoel van onveiligheid voor individuele leidinggevenden te voorkomen. Recente berichtgeving in de krant over
score binnen bepaalde afdelingen is belastend voor betrokken leidinggevenden.
Al met al is geheimhouding van de resultaten dus ook van belang voor de levensvatbaarheid van het instrument.
Het college van GS kan op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet geheimhouding opleggen,
waarna PS in het geheime gedeelte van de vergadering de geheimhouding van het MTO kan bekrachtigen en
onder geheimhouding kan delen met de statenleden. Hiermee kan de vertrouwelijkheid van de medewerkers en
de kwalitatieve bedrijfsvoering van de provincie Utrecht worden gewaarborgd.
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Hierop hebben Gedeputeerde Staten op 7 februari 2019 geheimhouding opgelegd, op grond van artikel 25,
tweede lid van de Provinciewet.
Ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt de opgelegde geheimhouding, indien de oplegging niet
door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd. Dit voorstel voorziet hierin.
Voorgesteld te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.
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Besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 februari 2019;

Overwegende:
-

dat Gedeputeerde Staten op 7 februari 2019 geheimhouding hebben opgelegd aan de Staten inzake
1.

De scores van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek;

2.

De presentatie van GPTW

-

op grond van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet;

-

dat deze geheimhouding, ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt, indien de oplegging
niet door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd.

-

dat dit besluit in deze bekrachtiging voorziet.

Gelet op de Provinciewet, de Wet openbaarheid van bestuur en het Reglement van Orde van Provinciale Staten;

Besluiten:

1.

de door Gedeputeerde Staten op 7 februari 2019 aan de Staten opgelegde geheimhouding te
bekrachtigen inzake de volgende, op 7 februari 2019 aangeboden stukken:

2.

a.

De scores van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek;

b.

De presentatie van GPTW

dat de geheimhouding in acht wordt genomen, totdat Provinciale Staten deze opheffen.

w.g.
Voorzitter,

Griffier,
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