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1. Inleiding 

De heer F. Garretsen, raadslid voor de SP, heeft verzocht om toezending van 

bezwaarschriften die in 2014 tegen het verstrekken of invorderen van een bijstandsuitkering 

zijn ingediend, alsmede de daarop genomen besluiten. 

Na overleg is afgesproken dat de gevraagde stukken ter inzage worden gelegd bij de griffie, 

zodat de heer Garretsen en eventueel andere raadsleden deze kunnen inzien.  

De stukken bevatten privacygevoelige informatie, reden waarom het college in zijn 

vergadering van 8 september heeft besproken dat de ter inzage legging onder het opleggen 

van geheimhouding zal gebeuren. Dit besluit is de formele bevestiging van die beslissing. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als 

bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder e van de Wet openbaarheid van bestuur 

tot de oplegging van geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid van de 

Gemeentewet voor onbepaalde duur, omtrent de inhoud van de bezwaarschriften die in 

2014 tegen het verstrekken- of invorderen van een bijstandsuitkering zijn ingediend, 

alsmede de daarop genomen besluiten, die op verzoek van raadslid F. Garretsen ter 

inzage worden gelegd aan hem en eventueel andere raadsleden. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.  

3. De betrokkenen worden geïnformeerd.  

 

3. Beoogd resultaat 

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burgers die betrokken zijn in de 

bezwaarprocedures in bijstandszaken waarvan stukken op verzoek van raadslid F. Garretsen 

ter inzage worden gelegd ten behoeve van hem en eventueel andere raadsleden.  

 

4. Argumenten 

4.1 De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer noodzaakt tot het opleggen van 

geheimhouding 

De stukken waarvan inzage is gevraagd betreffen bijstandszaken met daarin een grote 

hoeveelheid privacygevoelige informatie van burgers. Het gaat om persoonsgegevens die uit 

hun aard vertrouwelijk zijn. Alhoewel bezwaarzaken in beginsel openbaar zijn, heeft het 

college – na een besloten bespreking in de vergadering van 8 september 2015 – besloten dat 

het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vergt dat het verlenen van 

inzage in de stukken onder geheimhouding moet plaatsvinden. Stukken die ter inzage worden 

gelegd zijn per dossier het bezwaarschrift en de beslissing op bezwaar. De oplegging van de 

geheimhouding geldt vanwege de aard van de gegevens voor onbepaalde duur. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

De stukken worden ter inzage gelegd ter griffie en kunnen door de heer Garretsen en 

desgewenst door andere raadsleden onder toezicht worden ingezien. Indien en voor zover 
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raadsleden kopieën willen maken van stukken, wordt op deze kopieën aangeduid dat deze 

‘geheim’ zijn. 

 

7. Bijlagen 

Geen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 

 


