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Geachte heer Leijten,
Uw kenmerk

Op 21 maart 201 8 ontvingen wij uw schriftelijke verzoek om een
overzicht van intern en extern uitgevoerde integriteftsonderzoeken en
vaststellingen van niet-integer handelen door bestuurders of
ambtenaren sinds 28 september 2016.
Naar aanleiding van uw verzoek hebben we bijgevoegd overzicht
opgesteld waarin de door u gevraagde informatie is opgenomen. Wij
hebben de informatie zodanig verwerkt dat deze niet tot individuele
personen herleidbaar is.
Indien u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot onze
integriteitscoördinator, de heer W.j. van der Pol
telefoonnummer 023— 514 4293).

Hoogachtend,

-rvi n cie secretaris

R.M. Bergkamp
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-
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Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 200 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken:
www. noord holland. nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en een
vertegenwoordiger van het college. Indien uw bezwaar zich hiervoor
leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om
verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.
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