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De provincie Noord-Brabant heeft sinds 2008 krachtig invulling gegeven aan een eenduidig 
en terughoudend beleid ten aanzien van ontslagregelingen.  
 
Tot die conclusie komt de Zuidelijke Rekenkamer in haar rapport ‘Vervolgonderzoek 
Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant’, dat zij op 10 december 2010 heeft aangeboden aan 
Provinciale Staten.  
 
Eind 2007 heeft de Zuidelijke Rekenkamer op verzoek van Provinciale Staten een onderzoek 
verricht naar ontslagregelingen in de periode 1997 – 2007. De bevindingen van de rekenkamer 
werden neergelegd in het rapport ‘Loon naar werken’. Provinciale Staten verzochten naar 
aanleiding van dit rapport  Gedeputeerde Staten om te komen tot een eenduidig en terughoudend 
beleid betreffende ontslagregelingen en hierbij de aanbevelingen van de rekenkamer onverkort 
te volgen. 
 
De rekenkamer heeft in 2010 een vervolgonderzoek ingesteld. Zij is daarbij nagegaan op welke 
wijze Gedeputeerde Staten de aanbevelingen van de rekenkamer hebben uitgewerkt en in 
hoeverre deze in de praktijk zijn gevolgd.  
 
De rekenkamer heeft vastgesteld dat haar aanbevelingen in belangrijke mate zijn opgevolgd. Het 
systeem van het beoordelen van het functioneren van medewerkers door middel van onder 
andere jaargesprekken is verbeterd, evenals de verslaglegging daarvan in de personeelsdossiers. 
Daarnaast is de procesgang rond ontslagregelingen helder en bekend bij betrokkenen binnen de 
provincie. Ook de positie van P&O binnen de organisatie is krachtiger en beter verankerd dan in 
2007. De rekenkamer concludeert dat de provincie sinds 2008 krachtig invulling heeft gegeven 
aan een eenduidig en terughoudend beleid ten aanzien van ontslagregelingen. 
 
De rekenkamer onderzocht voor haar vervolgonderzoek de personeelsdossiers van alle 160 
medewerkers die in de periode 1 juli 2008 – 1 januari 2010 de provinciale organisatie hebben 
verlaten. Veertien van deze dossiers bevatten een ontslagregeling. De rekenkamer beoordeelt 
twaalf van deze regelingen als acceptabel, bij twee ontslagregelingen plaatst de rekenkamer een 
opmerking. Deze twee regelingen zijn naar het oordeel van de rekenkamer overigens wel 
aanvaardbaar. Geen enkele van de onderzochte ontslagregelingen krijgt het oordeel bedenking.  
 
 

0-0-0-einde persbericht-0-0-0 
 

____________________________________________________________________________________ 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie De heer drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris T. 040 – 232 93 35 / 
06 - 1830 3489 
www.zuidelijkerekenkamer.nl 

www.zuidelijkerekenkamer.nl
www.zuidelijkerekenkamer.nl

