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Op zo september eor6 ontvingen wij van de griffie het initiatiefvoorstel'Opheffen
geheimhouding diverse stukken'. Graag maken wij bij dit initiatiefuoorstel gebruik van de
gelegenheid om onze wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
De griffie houdt een lijst bij van alle stukken waarop de raad de door het college opgelegde
geheimhouding heeft bekrachtigd. Aan de raad wordt nu voorgesteld de geheimhouding op een
aantal stukken (uit de periode 2006 tot heden) op te heffen.

Aanpak
De ambtelijke organisatie en de griffie hebben de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de
betreffende stukken, en advies gegeven op de waag ofde geheimhouding van deze stukken kan
worden opgeheven. Wij geven in het overzicht bij deze raadsmededeling aan bij welke stukken
wij het wel ofjuist niet wenselijk achten dat deze geheimhouding opgeheven wordt (zie de
laatste twee kolommen). Indien wij dat niet wenselijk achten hebben wij een onderbouwing
opgenomen in de bijlage. Wij hebben hierbij getoetst aan de artikelen ro en 11van de Wet
openbaarheid van bestuur.
De grifñe heeft ons college gewaagd om onze wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten
aanzien van de stukken die geel zijn gearceerd. Wij hebben deze selectie iets uitgebreid en ook
andere stukken beoordeeld op de mogelijkheid om geheimhouding op te heffen.

Het opheffen van geheimhouding betekent overigens niet dat de betreffende stukken direct
openbaar gemaakt worden. Het betekent alleen dat zij niet langer geheim zijn. Een verzoek tot
openbaarmaking zal dan aan de Wob worden getoetst.
Het bleek nog niet mogelijk om alle stukken te beoordelen. Sommige stukken waren moeilijk
vindbaar. Daarnaast is voor sommige stukken meer tijd nodig om deze goed te kunnen
beoordelen. De stukken die nu nog niet beoordeeld zijn, worden meegenomen bij de volgende
ronde in zorT.In de driehoek is afgesproken dat deze aanpak m.b.t. het opheffen van
geheimhouding voortaan jaarlijks wordt opgepakt, door griffie en ambtelijke organisatie.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
Burgeme ester en wethouders van
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Bijlage
Advies college en griffie m.b.t. opheffen geheimhouding stukken (r november zo16)

