Geachte Statenleden,
Eerder dit jaar hebben we in onze organisatie een geval van fraude geconstateerd. Het
onafhankelijke onderzoek naar de fraudezaak is inmiddels gereed. Het onderzoek, dat door
BDO Investigations is uitgevoerd, heeft uitgewezen dat het om een medewerker gaat, die
alleen heeft gehandeld. Er zijn geen nieuwe feiten aan het licht gekomen dan de aard en
omvang van de eerder vastgestelde fraude. BDO concludeert bovendien dat er geen sprake is
van verwijtbaar handelen door anderen dan de fraudeur zelf. Wat betreft de financieel
administratieve processen concludeert BDO dat we die verder kunnen verbeteren.
Landschap Noord-Holland neemt de aanbevelingen van BDO over en voert deze momenteel
door in de organisatie. De verwachting is dat deze implementatie eind januari 2019 voltooid
is. Op onze website vindt u de belangrijkste onderzoeksbevindingen en onze maatregelen.
De officier van Justitie heeft onze aangifte bij de politie opgepakt in een strafzaak. We volgen
de strafzaak en participeren daarin waar nodig. Via een civiele procedure is inmiddels een
deel van het ontvreemde geld terug gekregen. Het is ons doel om het volledige bedrag terug
te vorderen.
We hebben de toezichthouder voor Goede Doelen, Centraal Bureau Fondsenwerving,
geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en onze maatregelen. Het CBF is
positief over onze vervolgaanpak om fraude in de toekomst te minimaliseren en kan zich
vinden in de voorgenomen implementatie.
Met de aanpassingen in processen en procedures maken we de organisatie robuuster en
hebben we het vertrouwen dat een dergelijke fraude in de toekomst niet meer plaats kan
vinden.
We spreken hierbij graag onze dank uit voor uw betrokkenheid en steun. Een aantal van
onze relaties sprak de wens uit dat we op een goed moment hopelijk opgelucht kunnen
ademhalen en doorgaan met waar we voor staan: het koesteren en uitbreiden van het
landschap en de natuur in Noord-Holland. Dat is de medewerkers en mij uit het hart
gegrepen.
Met vriendelijke groet,

Ernest Briët
Directeur Landschap Noord-Holland

