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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ex. Art 47 RvO gesteld door de heer R. Dercksen van de

PW betreffende ontslag van de heer Goedhart

Geachte heer Dercksen,

Toelichtino:
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen betreffende het ontslag van de heer Goedhart berichten wij u als
volgt.
Er waren klaarblijkelijk goede redenen om per omgaande buitengewoon verlof te verlenen aan de
heer Goedhart. Waarom heeft u gekozen voor "ontslag op andere gronden" daar waar disfunctioneren

de oozaak van het ontslag was? Heeft u het disfunctioneren inzet gemaakt van de onderhandelingen
met betrokkene? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Er was geen grond voor ontslag wegens disfunctioneren. De heer Goedhaft heeft gedurende een
reeks van jaren zijn functie adequaat vervuld, getuige ook positieve beoordelingen. lnmiddels was
gebteken, onder meer uit het dossier Uithoflijn, dat de organisatie in een nieuwe fase terecht was
gekomen, waarin naar de overtuiging van het college een ander type management nodig rs. Hef
colege had niet langer het vertrouwen dat de heer Goedharl in deze fase nog langer de iuiste persoon
op de juiste ptek was.Gezien de cruciale positie van deze functie is het in zulke omstandigheden in het
betang van de organisatie om betrokkene niet in die functie te handhaven. Daarmee is niet gezegd dat
er dan sprake is van 'disfunctioneren' in rechtspositionele zin'

2.

lndien u had ingezet op disfunctioneren en de rechter had daartoe bewilligd, had u dan tevens 6
maanden lang moeten zoeken naar vervangend werk en was u dan ook een afkoopsom verschuldigd?
Zo nee, waarom heeft u daartoe dan geen poging ondernomen, te meer het hier gaat om
belastinggeld?
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Antwoord:

antwoord op de vorige vraag was er geen aanteiding en geen mogeliikheid om een onfs/ag
wegens disfunctioneren in te zetten'
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Hoogachtend,
Gedeputeerde stiaten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,

2

