
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp Opheffen geheimhouding    

Registratienr.  Steller/telnr.  Wolbert Meijer/ 77 26    Bijlagen 1 

   

Classificatie                  

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  n.v.t.  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 
 

I. de eerder door het college opgelegde en door de raad bekrachtigde geheimhouding t.a.v. het 
volgende document op te heffen 

a. Collegebrief Stand van zaken beschermd wonen (nr 4741908) d.d. 5/11/14 (bekrachtiging 
26/11/14) 
 
 
  

  

 

Samenvatting     

Het college van B&W kan op grond van een in de Wet Openbaarheid van Bestuur genoemd belang 
geheimhouding opleggen over stukken die hij aan de raad stuurt. De raad moet dit dan wel in de 
eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. De raad kan ook zelf, op basis van gelijksoortige 
overwegingen, geheimhouding opleggen over wat in besloten vergaderingen is besproken. Het is voor de 
openbaarheid van bestuur van belang deze geheimhouding niet langer te laten duren dan strikt 
noodzakelijk. Daarom is op grond van het door de raad vastgestelde geheimhoudingsprotocol aan het 
college een lijst voorgelegd met alle de afgelopen jaren opgelegde geheimhouding, met de vraag welke 
daarvan inmiddels kan worden opgeheven. In een reactie daarop heeft het college aangegeven dat alleen 
m.b.t. bovengenoemd stuk de geheimhouding kan worden opgeheven. Met betrekking tot de overige 
stukken en vergaderingen zijn de destijds aanwezige gronden voor geheimhouding nog altijd aanwezig. 
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Aanleiding en doel    

In het door de raad vastgestelde Geheimhoudingsprotocol is niet alleen vastgelegd hoe te handelen met 
betrekking tot het opleggen van geheimhouding, maar ook hoe te handelen met betrekking tot het opheffen 
van opgelegde geheimhouding. De griffier houdt een lijst bij van alle stukken ten aanzien waarvan het 
college cq. de burgemeester geheimhouding heeft opgelegd, voor zover de raad die geheimhouding heeft 
bekrachtigd, alsmede van alle besloten vergaderingen en van alle stukken die tijdens een besloten 
vergadering zijn  overgelegd en waarover geheimhouding is opgelegd. Hij stuurt deze lijst één keer per jaar 
naar het college,  met het verzoek na te gaan van welke stukken de geheimhouding kan worden opgeheven. 
Na ontvangst van de reactie van het college worden de lijst  en genoemde reactie geagendeerd voor het 
presidium; op basis van de bespreking in het presidium bereidt de griffie een raadsvoorstel tot opheffing 
van geheimhouding voor.  
 
Kader     

In de Gemeentewet art. 23 t/m 25 en 86 worden regelingen getroffen m.b.t. openbaarheid en 
geheimhouding rond vergaderingen en stukken van de raad en de raadscommissies. In het 
Geheimhoudingsprotocol Groningen worden nadere regels gesteld m.b.t. openbaarheid en 
geheimhouding; hoofdstuk 4  gaat over de opheffing van geheimhouding over stukken en  vergaderingen. 
 
Argumenten en afwegingen     

Het college geeft in zijn reactie aan dat behalve voor het in het dictum genoemde stuk de destijds voor 
geheimhouding aanwezige gronden nog altijd van kracht zijn (zie bijgevoegde brief d.d. 17-04-2019 met 
kenmerk 49632-2019, inclusief bijlagen). 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

n.v.t. 
 
Financiële en overige consequenties     

n.v.t. 
 
Vervolg     

De griffie zal de genoemde stukken en notulen op het raadsinformatiesysteem op 'openbaar' zetten, en ook 
aan de afdeling DIV (archief) doorgeven dat de stukken niet langer geheim zijn.  

Lange Termijn Agenda     

Eenzelfde voorstel als dat nu voorligt kunt u in principe ieder jaar tegemoet zien. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    


