
/ "Gemeente 
Raadsvoorstel yjroningen 
Onderwerp Opheffen geheimhouding 
Registratienr. 6886061 Steller/teinr. Wolbert Mei jer /7726 Bijlagen 1 

Classificatie • Openbaar o Geheim 
• Vertrouwelijk 

Portefeuillehouder n.v.t. Raadscommissie 

Langetermijn agenda LTA ja: • Maand Jaar 
(LTA) Raad LTA nee: S Niet op LTA 

Voorgesteld raadsbesluit 
De raad besluit 

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

a. Collegebrief Stand van zaken procedures bouwleges (GR11.2725237) d.d. 26/08/11 
(bekrachtiging 28/09/11) 
b. Collegebrief Informeren voorstel regulieren woningsplitsingen (GR13.3668636) d.d. 26/04/13 
(bekrachtiging 29/05/13) 
c. Collegebrief Wijziging termijn erfpacht en termijn hypothecaire lening Stichting Infoversum 
(5071110), d.d.10/06/15 (bekrachtiging 24/06/15) 
d. Collegebrief Nadere informatie stichting Infoversum (5113369) d.d. 01/07/15 (bekrachtiging 
01/07/15) 
e. Collegebrief Nadere informatie stichting Infoversum (5248298) d.d. 10/09/15 (bekrachtiging 
30/09/15) 
f. Bijlage exploitatiebegroting bij raadsvoorstel AZC Energieweg 10 (5769676) d.d. 15/06/16 
(bekrachtiging 29/06/16) 

Samenvatting 

Het college van B8tW 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 soortgelijke 
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 
noodzakelijke. Daarom is op grond van het door de raad vastgesteld geheimhoudingsprotocol aan het 
college een lijst voorgelegd met alle de afgelopen jaren opgelegde geheimhouding, met de vraag welke 
daarvan inmiddels kan worden opgeheven. Het college heeft daarop gereageerd met een lijs van 
documenten waarvan wat hem betreft de geheimhouding kan worden opgeheven 

B&W-besluit d.d.: 

Afgehandeld en naar archief Datum 



Aanleiding en doel 

De raad heeft een geheimhoudingsprotoco l vastgesteld. Daarin is niet alleen vastgelegd hoe te 
handelen met betrekking tot het opleggen van gehe imhoud ing , maar ook hoe te handelen met 
betrekking tot het ophef fen van opgelegde gehe imhoud ing . De gr i f f ier houdt een l i jst bij van alle 
stukken ten aanzien waarvan het college cq. de burgemeester gehe imhouding heeft opgelegd, voor 
zover de raad die gehe imhoud ing heeft bekracht igd, alsmede van alle besloten vergader ingen en 
van alle stukken die t i jdens een besloten vergader ing zijn overgelegd en waarover gehe imhoud ing 
is opgelegd. Hij stuurt deze li jst één keer per jaar naar het col lege, met het verzoek na te gaan van 
welke stukken de gehe imhouding kan worden opgeheven. Na ontvangst van de reactie van het 
college worden de li jst en genoemde reactie geagendeerd voor het pres id ium; op basis van de 
bespreking in het pres id ium bereidt de gr i f f ie een raadsvoorstel ophef f ing gehe imhoud ing 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 noemt bij de aangeleverde lijst de volgende argumenten: 
- Stand van zaken procedures bouwleges: de langlopende rechtszaak is afgerond 
- Informeren voorstel regulieren woningsplitsingen: de reden van geheimhouding geldt niet meer 
- Wijziging termijn erfpacht en termijn hypothecaire lening Stichting Infoversum: de reden van 
geheimhouding geldt niet meer 
- Nadere informatie stichting Infoversum (juli 2015): de reden van geheimhouding geldt niet meer 
- Nadere informatie stichting Infoversum (sept. 2015): de reden van geheimhouding geldt niet meer 
- AZC Energieweg 10 - bijlage exploitatiebegroting AZC Energieweg: er wordt geen uitvoering gegeven aan 
het AZC Energieweg 10 

Ten aanzien van de overige documenten waarover geheimhouding is opgelegd geldt dat deze volgens het 
college moet worden gecontinueerd. Daarbij gaat het in belangrijke mate om documenten die betrekking 
hebben op (herziene) grondexploitaties van langlopende projecten of documenten die bedrijfsgegevens 
zoals aanbestedingen bevatten. 

Ten aanzien van de zeven besloten vergaderingen waarvan vanaf 2011 geheimhouding is opgelegd, merkt 
het college op dat de geheimhouding (vooralsnog) voor alle vergaderingen moet worden gecontinueerd. 
Voor de besloten bijeenkomst over de accountant geldt geheimhouding zolang het contract met de huidige 
accountant loopt. Daarna wordt opnieuw de geheimhouding beoordeeld. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

n.v.t. 

Financiële consequent ies 

n.v.t. 

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 



Collegevoorstel 

Onderwerp Opheffen geheimhouding 

/ Gemeente 
\jfroningei 

3b 

Registratienr 6818396 Steller/teinr. Marion Draaisma/73 24 Bijlagen 2 Fatale datum 

Portefeuillehouder Overlegd met griffie 

Voorstel voor agendering 
Classificatie 
Publiciteit 

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

• Discussiedeel B Conformdeel 
H Openbaar • Intern • Vertrouwelijk • Geheim 
• Persbericht • Persconferentie: 
S Geen publiciteit; pas actueel na opstellen en vaststellen raadsvoorstel 
LTA ja: • Maand Jaar 
LTA nee: B Niet op LTA 

Voorgesteld collegebesluit 
Het college besluit; 
1. conform het daartoe volgens protocol door de griffie gedane verzoek de lijstj.vast te stellen van stukken 
waarvan de eerder opgelegde en door de raad bekrachtigde geheimhouding kan worden opgeheven; 
2. de lijpt ter kennis te brengen van het presidium; 
3. er kennis van te nemen dat volgens het geldende protocol de griffie op basis van de bespreking in het 
presidium een raadsvoorstel tot opheffing van geheimhouding voorbereidt en dat het presidium het 
voorstel vooriegt aan de raad. 

Samenvatting 
Jaarlijks moet vastgesteld worden van welke documenten waarvoor geheimhouding is opgelegd, die 
geheimhouding kan worden opgeheven. De betreffende documentenlijst ligt nu ter vaststelling voor. 

..w-.esM,.d.: znmim -h^ 
Agendering collegevergadering |)atum • Discussie jSTConform 

Gemeentesecretaris 
Portefeuillehouder Dat im Afgehandeld en naar archief 

Datum 
D . j t i i n 



Vervolg voorgesteld col legebesluit 

Aanleiding en doel 

Gehe imhoud ing van aan de raad voorge legde documenten kan door het col lege worden opgelegd op 
g rond van artikel 25 van de Gemeentewet . De raad word t dan gevraagd het op leggen te bekrachtigen. 
Aan de gehe imhoud ing w o r d t in de meeste geval len geen hor izonbepal ing toegevoegd; een da tum op een 
m o m e n t waarop, danwel een condit ie waaronder , de gehe imhoud ing kan worden opgeheven. Als die 
bepal ing ontbreekt moet op enig m o m e n t seperaat over het ophef fen van de gehe imhoud ing worden 
besloten. 

Kader 

In de Gemeentewet art. 23 t /m 25 en 86 w o r d e n regel ingen getrof fen met betrekking to t openbaarheid en 
gehe imhoud ing rond vergader ingen en stukken van het col lege, de raad en de raadscommissies. In het 
Gehe imhoudingspro toco l Groningen w o r d e n in het ver iengde daarvan nadere regels gesteld. 
Hoofdstuk 4 van het protocol gaat over de ophef f ing van gehe imhoud ing over stukken en vergader ingen. 

Mogel i jke oplossingen 

In het door de raad vastgestelde Geheimhoudingspro toco l Groningen is vastgesteld hoe tot het ophef fen 
van gehe imhoud ing kan w o r d e n gekomen. 
Het protocol beschri j f t al lereerst dat de gr i f f ier een li jst b i jhoudt van alle stukken ten aanzien waarvan het 
col lege cq . de burgemeester gehe imhoud ing heeft opge legd, voor zover de raad die gehe imhoud ing heeft 
bekracht igd, alsmede van alle besloten vergader ingen en van alle stukken die t i jdens een besloten 
vergader ing zijn overgelegd en waarover gehe imhoud ing is opgelegd. De gri f f ier stuurt deze lijst één keer 
per jaar naar het col lege, met het verzoek na te gaan van welke stukken de gehe imhoud ing kan wo rden 
opgeheven. 
Na ontvangst van de reactie van het col lege worden de lijst en de reactie geagendeerd voor het pres id ium; 
op basis van de bespreking in het p res id ium bereidt de gri f f ie een raadsvoorstel to t ophef f ing van 
gehe imhoud ing voor. Het pres id ium legt het voorstel voor aan de raad. 

Maatschappel i jk draagvlak en part ic ipat ie 

Nvt. 

Financiële consequenties 

Nvt. 

Overige consequenties 

Nvt. 

Ambte l i j k advies (weging mogel i jkheden, draagvlak en consequenties) 

Van de 130 documenten waarvan vanaf 2010 gehe imhoud ing is opgelegd, moet de gehe imhouding 
(vooralsnog) voor het overgrote deel w o r d e n gecont inueerd; in totaal 124 documenten. Daarbij gaat het in 
belangr i jke mate o m documenten die betrekking hebben op (herziene) grondexplo i tat ies van langlopende 
projecten of documenten die bedr i j fsgegevens zoals aanbestedingen bevatten. 
Van de zeven besloten vergader ingen waarvan vanaf 2011 gehe imhoud ing is opgelegd, moet de 
gehe imhoud ing (vooralsnog) voor alle vergader ingen worden gecont inueerd. Voor de besloten b i jeenkomst 
over de perikelen met de accountant geldt gehe imhoud ing zolang het contract met de huidige accountant 
loopt. Daarna word t opn ieuw de gehe imhoud ing beoordeeld. 

De dest i jds aanwezige gronden voor gehe imhoud ing zijn voor die documenten en vergader ingen nog alt i jd 
oppor tuun . Het totale overzicht van documenten waarvoor gehe imhoud ing is opgelegd en bekrachtigd is 
gecheckt door de betrokken medewerkers b innen het concern. De lijst 'documenten waarvan de 
gehe imhoud ing kan wo rden opgeheven ' is daarvan het resultaat. Voorgeste ld wo rd t die li jst vast te stel len. 
Voor de vo l led igheid is het totaaloverzicht van documenten met gehe imhoud ing b i jgevoegd in bi j lage 2. 

Publ ici tei t 

Nvt. 



Vervolg 

Actualisatie van de lijst met documenten waarvan geheimhouding kan worden opgeheven doet zich 
jaariijks voor. 

Lange Termijn Agenda 

Nvt. 



Bijlage 1 

DOCUMENTEN WAARVAN GEHEIMHOUDING KAN WORDEN OPGEHEVEN 

Datum document Soort document Onderwerp Datum bekrachtiging Horizonbepaling Reden opheffing 

26-08-2011 Collegebrief Stand van zaken procedures 
bouwleges (GRll.2725237) 

28-09-2011 Geen De langlopende rechtszaak is 
afgerond. 

26-04-2013 Collegebrief Informeren voorstel regulieren 
woningsplitsingen (GR13.3668636) 

29-05-2013 Geen De reden van geheimhouding geldt 
niet meer. 

10-06-2015 Collegebrief Wijziging termijn erfpacht en termijn 
hypothecaire lening Stichting 
Infoversum (5071110) 

24-06-2015 Geen De reden van geheimhouding geldt 
niet meer. 

01-07-2015 Collegebrief Nadere informatie stichting 
Infoversum (5113369) 

01-07-2015 Geen De reden van geheimhouding geldt 
niet meer. 

10-09-2015 Collegebrief Nadere informatie stichting 
Infoversum (5248298) 

30-09-2015 Geen De reden van geheimhouding geldt 
niet meer. 

15-06-2016 Bijlage bij 
raadsvoorstel 

FKIC Energieweg 10 (5769676) - bijlage 
exploitatiebegroting AZC Energieweg 

29-06-2016 Geen Er wordt geen uitvoering gegeven 
aan het AZC Energieweg 10. 


