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Onderwerp:

I Periodieke opheffing geheimhouding
Portefeuillehouder:

H.F. van Oosterhout

Team: Concern Strategie en Advies
P.M.A.Wallenaar, telefoonnummer 140591

Aan de gemeenteraad
te heffen.
Bijlage(n)
1. Lijst besluiten waarvan geheimhouding kan worden opgeheven.
Stuk(ken) ter inzage
Collegebesluit d.d. 6 november

2018

en de daarbij behorende stukken.
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1. Inleiding
Uitgangspunt is dat alle besluiten zoveel mogelijk openbaar zijn. Er wordt alleen geheimhouding
opgelegd als het nodig is. Als de burgemeester, het college of de commissie geheimhouding oplegt, dient
de raad dit te bekrachtigen. Hoofdregel is dat het orgaan dat de geheimhouding oplegt deze weer kan
opheffen. Wanneer het college, de burgemeester of een commissie de raad geheimhouding oplegt op
stukken, beslist de raad over het opheffen van de geheimhouding. Periodiek inventariseren wij van welke
besluiten de geheimhouding kan worden opgeheven.
2. Beoogd effect
Zorgdragen dat besluiten zoveel mogelijk openbaar zijn door een actiefbeheer van de besluiten waarop
geheimhouding rust.

3. Argumenten
geheimhouding op deze documenten is niet langer nodig.
Het opleggen van geheimhouding mag alleen op gronden genoemd in artikel io Wet openbaarheid van
bestuur. Een aantal gronden is absoluut, dat wil zeggen dat geheimhouding moet. Bijvoorbeeld bij
persoonlijke- ofbedrijfsgegevens. Bij andere gronden mag geheimhouding: er is ruimte voor een
belangenafweging. Op grond van de belangenafweging, zoals bijvoorbeeld vanwege de beschadiging van
financiële belangen van derden of van de gemeente, is bij verschillende besluiten besloten tot het
opleggen van geheimhouding. In veel gevallen kan de geheimhouding op termijn vervallen, bijvoorbeeld
omdat het project is afgerond. We hebben alle besluiten waarop geheimhouding rust getoetst. Dit leidt
tot bijlage 1, waarin de besluiten staan waarvan de geheimhouding kan worden opgeheven.
1.1. De

We moeten voorkomen dat besluiten onnodig lang geheim zijn
Gelet op het uitgangspunt dat besluiten zoveel mogelijk openbaar zijn, is het niet gewenst dat de
geheimhouding voortduurt terwijl dit niet meer nodig is. Door actiefbeheer van het register van
besluiten waarop geheimhouding rust, kunnen we uw raad tijdig een voorstel doen voor opheffing van de
geheimhouding.
1.2

1.3 Bekrachtigen c.q. opheffen is op grond van de Gemeentewet een taak van de raad.
Als het college of de burgemeester een stuk onder geheimhouding aanbiedt aan de raad, moet de raad de
geheimhouding bekrachtigen. Als de raad de geheimhouding heeft bekrachtigd, dient de raad de
geheimhouding weer op te heffen.
4. Kanttekeningen
Geen.
5. Financiën
N.v.t.
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6. Uitvoering
Na besluitvorming in de raad wordt dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 6 november

2018.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018, B&Wnummer: 18/689;
gelet op het bepaalde in artikel gg Gemeentewet;
besluit:
De geheimhouding op de besluiten vermeld in bijlage 1op te heffen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2018.
de g iffier,

H.D. Werkman

de voorzitter,

