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(BEKNoPŤ )VERSLAG vAN HET GESPREKD.D. 19JANUARI 2006

Aanwczig: Dhr. R.Wicberson (ďrecteur sectoľ  RuimtQ
Dbr. o.overbeek (adviseur van dhr. Kempeľman)
Dhr. P.Kempennan (bctrolĺ :kene)
Mtľ . S.in't Hout (hoofil P&o)

De sectordirecterľ  heet de aaĺ rrvezigen welkom. op veruoek van sectordirectcuľ  Ruimte heeft hooftl P&o deze

bii cenkomst gearmngeerd.

De sectordircctetľ  licht toe dat er vorig jaar zomer geconstateerd moest wordcn dat eľ  dusdaĺ rige problemeĺ r

waren binnen de groep juisten van de de afdeling Handhaving. Er was gem sprakc van samenwerking en dit had

behooľ lijke gerrclgen voor dc individuele mcdewcrkgrs.
DeÍ ha ľ reen een buĺ pau de opdracht gekľ egen om te onderzoeken rvat de kern van het probleem was en zou

mocten komen tot een voorstel m.b.t. de oplossiĺ rg van dit probleem. Hct ondetzoek on de rcsultirtcn ziin
collcctief besproken en gezamenlijk is geconstlateerd dat er iets moest geberľ en.

Uit bet onde;ock is gebleken dat de assertiviteit van dhr.Kempennen en in dat kadeľ  zijn opMen binnen de

gro p jrľ isten veel 'p'.ĺ "g oproept. Naar aanleiding van de uitkoľ nst van de rappoľ tage is vorig jaaľ  door de

'.ctonaĺ '"cteur 
en het ďdelingshoofd een aantal keren met dhr.KemPerman gcsproken-

Uiteindclĺ jk heeft dit geleid tot bet gesprelĺ  uraarin de sectordirectew dbr.Kcmpcrman hccft medegedeeld dat er'

gclet op de mogc$kbďen van persoonti|kc vcranderingeq gesprokc.n gaľ  wonden o\rcr vcrtrck. De intentie van

á" se'í oľ dircctJtľ -ĺ ' out dbr.Kcmpcrman via de vooľ detľ  zaĺ  vcrtrekken Inďcn dhr.Kcnperman niet hicľ rrcor

kiest dgn blijft de sectordireoterrr geen andcre kerls dan het start n van een functí oneringstľ aject- Gezien de lange

diensttijd vgn, dc eĺ varingen in h* verteden met dbr.Kempcnnan en ook gezí en zijn tecftiid wil hij hem dit niet

aan doen
Dcrhalve moct mct clkaar gczocht wordcn naar ccn voor boidc partijcn bevredigende oplossing. Het voorstcl van

do sectordircctctľ  is dat d .Kemperman op (korte) teľmijn dp gemeente zal gaan verlateĺ  Gezocht zal moeten

rvorden naar moge1Ĺ ikheden c.q. 
"'c'tczuamľ ,eden 

om de tussenliggende_termijn lot aan de spilleeftijd zinvol

inhoud to l(tlnncn gsvan. De bedoeling is on er samen ovcr te praten Vandaar dit gesprek.

Ggzien de cmotionolo inhoud vrilr ďezegesprclrken beeft dbr.Keinperman een adviscrľ  meegenome&

Dc secordirectcur sPľ ockt nogmaaĺ s uĺ ioal het de intentie is om met respect vooľ  elkaar te zoeken naaľ  ogn voor

bcidc partijcn borráigendc frtossing. Dbr.Kemperman gcefr aan r:spect te hebben voor ziin sectordireoteur.

Dbr.ovcĺ beck ticht toe waaľ on hij beCIokken is in dit proces. Dhr.KgmPerman hegft hem gcrlraagd om hem in

dit proccs tc ondcĺ stcunen DbrJGmpcrman Go dbr.oveĺ bcek hcbben' voorďgaand aan dit gcsprelg de zaken

a"org.rp.t r Dbr.Ke*p"rr* h*tlt gcen problccm met een vertretg mits cr ecn redclijk aanbod vanuit dc

gemeente wondt gďaan Dhľ . oveľ bcek vindt het huidige aalrbod Í nageÍ .

Vervolgens komt dnr.oveľ beek terug op de rappoľ tage, aĺ ' vorí g jaarqoo: een extern bureau, is opgesteld' Hij

vindt de inhoud en de conclrrsies van dit rappon eig riĺ k voor geen'ok9l. medewerker positief. D9 instcsk van

dhr.Kempernan is zolang er nicts geregetd i', d"t nĺ  uľ :n wcrf"n met njĺ huidige weĺ |ryakket op dczelfde

ďdeling.
Dhr.Kemperman heefr kcnbaar gemaakt dat bij nu ď niet me r in de wcr}verdcling rľ ordt Incegcnomen cn dat

hĺ i binncnkoľ t naar een anderp ku."r moet vcrhuizen; dhr.Kempennan is bct hicr niet mcc ecns'

De sectordirecteur licht toe dat het niet de bcdocling is om dhr.Kempernll in een kantoomdmrc Epart te zcttcn'

Zo1u,ser nog gcen optossing is za| dhrxe'p"** binnen de ďdcting zijn functic blijven uitocfcnen' Er zal

u,cl op kortc termiin cen heľ Jchikking ľ n t"Ĺ* plaatsvinden. Derhalr'e zal de ďdeling anders worden iqgericht'

De tĺ alľ crdct -s;^luordcn 'noo't' 
ĺ d voor heikomende jaaĺ Daar ligt ook een taákv(x)ľ  dhľ 'Kemperman'

7,,langcr gcon í erdeÍ p a&praken gcmaakt zijnblijft dbr.Kä mperman nederľ eľ kpr \ralr de ďdeting bandhaving

en belast met zť n fturctie.

Dbr.KemPermä n merlt op dat hij nict buí tcn hct jrľ idisch team geplaatst wit worden en niet ns8ľ  dic andeľ e

kamBr wil.

De sectordir ctotlľ  *elt nognaals nadruktretijk rĺ ast dat de samenwerkiĺ rg tĺ lss ľ t dc collcg8's jrľ isten nict god
is. Daar wordt nu tan gewcrlct ook mď andcrcn vindcn gesprelckcn plaats.
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Dhľ .Kempcľman spreeH ziin verbazing uit. Vortg jaaľ  zomer heeft hij een functioneringsgespľ ek ĺ net zijn
leidinggevende gohad, waarin wcrd medegedeold dat alles positief tvas. Trvee maanden later komt ecn ľ apport uit
dat negatief is. Hti kan ďt niet vatten. Wat is er dan in die twee maandcn geberrrd dat dit leidt tot zo'n uitkomst.
Dhr.Kcmpcruun is van mening dat het rapport op ecn bepaalde rľ ijzc beinvloed is. Hij is tevens van nening dat
bĺ i dc laatste drie maanden gewoon collegiaal gefunctioneerd heeft en dat zich geen pľ oblemen in de
samenu'erking hebben voorgedaan. De samenweľ king verloopt volgens hem naar welul'

De soctordirrctetľ  deelt deze mening niet. Hij wcet hoe de collegiale gontacten de afgelopen maanden geweest
zijn tusscn dbľ .KempeÍ man en zijn collega's. Zijn collega's hebben daaľ  niet hetzelftlc gevoel over als
dbr.Kemperman. Het ligt met name op gevoelsmatig terľ ein en de wijze, waarop feitelijk rľ ordt samengewerkt.

Dbr.overbeek sprcckt zijntwijfcls uit bij dc oprechtheid van de sectoľ directour. Dhr.Kempcnnan benadrukt dat
bij gewoon rr.il bliiven werken bij de gemeente en is van mení ng dat dit ook makkeliik moet kunnen
Hij wit eventueel pratcn over een vroegtijďg vcrtrelg omdat de sectordirecteur dit zo nodig wil. Voor hem hoeft
het cigentijk niet. Hrj kan zo nog jaren verder. Hij kicst in principc niet voor vertrek op basis van Fpu-regelitB.

Dhr.Ovcĺ beek meĺ kt op dat dbr'KempeÍ man de Fpu zelf heeft opgcbouwd cn bekostigd. De gemeentc kan niet
\í an hem rrcrlaqgen dat hij dat dan maar zelf op ďt moment moet gaan opmaken. Van belang is wat de gemeente

er voor over heeft om een vcrtrek van dhr.Kempcnnan mogeldk en voor hem aantrelĺ kellik te makgn. Dat zou
lcunncn bctckenen een aanwlling vanuit do gemeente op dc bestaande FPU. Indisn spralce is van de datum van 1

maart 2006 dan zou dit lalnnen betek Ĺrm dat de ť rnancié le uitkomst gelijk is aan de Fpu-uitkering van l maart

2008. Hct momcnt dat dhr.Kcmpcrman de spilloeftijd heeft. 
"

De sectordirecterľ  merkt no$naals op dat de assertiviteit van dhr.Kempeľ Inan een bepaald effcct heeft op

andcľ cn iu zijn omgeving. D; coilcgá's rtí arcn dit als onprcttig. Ingescbat is dat dhr.Kempernran niet megr in

staat zĺ I aiĺ om zich te verandeľ etl

Dbr.ovcĺ bcck mcĺ kt op dat hij dit niet hceft kunnen opmakcn uit hct pcrsoncclsdossicr van dhr.Kempaman Dit

oordecl komt slecbts uit de rapportage en is tot nog toe ecn eenmatig standp-unt.

Dhr.overbeck meĺ kt op dat dhr.KempemÍ ran bercid is te praten ovgr een oplossiĺ tgt '

Dhr.Kemp'Í rman wtt ;an J.i nľ  wel urĺ l praten over ga%en niet mindor. tndien 89% aan de orde zou zt1ĺ dan

merkt [1i nu ď op dan valt cr niet met heĺ n te praten-

De swtoĺ direct ur licht toe dat de gemcente een aantal scenario's wí l voorbereí den en zal van daaruit een ĺ anbod

aan dbr.KemP rnran docn.

op verzoek van dhr.oĺ ĺ eĺ beek vindt een korte schorsing plaats. Hij wĺ l even met ztin clié nt pratcn

Dbr.orrcĺ beok verzoc}t de gemeente Een aantal scenario's uit te werken oP tot een oplossing te lcunnen komen

nb.L het verbek \En dbr-KemPerman'
DaaÍ bii l.,n spralcc zijĺ "* g"b*ik maken van dc Fpu-rcgeling of cen dctachcring eldorc' Het laatst onder

voorwaaĺ ,de dat cr sprake is van juridisctrc functic op neaä tľ ac}mctieniraeau. Tgvens stElt dbr'Kcmpcrnran dat

hct cen koľ tc reisafsand moct bä trctrcn. DG gemeente Arnbcm is in zijnbcleving tc vcr wpg'

De sectordĺ rocteu stemt er mee in dat de gemeente ecn aantal scenario's zal ontrľ í kkclcn cn op korte tcrmijn zal

voorlcggcn aan dbr.Kcmperman Hooftĺ  ľ bo meldt dat uiterlijk 20 fbruari a.s. het e-e-a. zal voorliggen" op hď

rhomcnt dat dc scenariors cÍ  liggen zal qopnieuw mct clkaar g.*p*k'o moetcn rľ or'dsn' Hoofĺ l P&o deelt

mede dat cr cen verslag van ďiÉ esprek gemaakt wordt en aan een ieder uitgereilct zal nlorden'

Dbr.ove eck wil nog praten over de afĺ lcting Handhaving en de taken Per 1 februaÍ i 2006' Hii hccft vaĺ t

dbr.Kempeman vernomcn dat dbr.Ke,mperĺ nan niet."olijn oorspronketiikc werkuiwocrt cn vcľ rrclgens ook

nog eon andcĺ c wcr$lďktjg, *"- hti bct niet Bee oons is. Het gávoel bclarript he'n dat dhrJĹemperman op

een bepaatde wtjzc aan de kant rľ oľ dt gezeĹ

Dhr.Kemperman bevcstigt d8t hĺ i al op ecn anderc weĺ trylen_"ĺ r, maar nu ook nog naar een andeľ e lomer toe

nocl Derpkamcr zictní  ccut oĺ "t zitten Dbr.Kcmpcnnan doet het voorstcl voor een vabuizing naaľ  eco

andcrc kamcr . Hij ucnaan*t nogmaals dat ľ uj ziin huidigc werk wil behouden.
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De sector,dirgcteur rľ il nu geen eĺ rkele toezegging m.b.t. locatie doen. Hij zal het aftIelingshoofĺ l latcn weten dat

de genoemdc kameľ  niet de wens van dhr.Kemperman is.

Dbr.Kcmpennan is van mening dat er eerst nog en gespľ ek zal moeten plaatsvioden alvorens eľ  spralce zalzijĺ
van plaatsing op cen andere kamer. De sectordirectetľ  ii van mening dat eľ  al genoeg ovcr gcsproken is, maar hij
zal cen cn andcr betneffende dhr.Kcmpcnnan met het afĺ ĺ eliĺ gshoofd besprcken

Dc sectordirecteur meldt dat hij dc volgende wcek met vakantie is. Hij wil toch nog benadrulĺ ken dat de
verantwoordetiiklrcid voor de indcling van de afileling cn de taken bii het aftlelingshooftĺ  liggcn. lndien dc
ĺ nedgw rker bct daar niet rnee eens is zal uiteindelijk hct afdelini1sbooftl, Í B overlcg met betrolĺ *ene, beslissen-

Dhr.KOmperman zalr zicbhicr bcwrst van moeten ziin

bveaaaĺ , 2 fcbruari 200


