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Kernboodschap  Aan de raad is voorgesteld (raadsstuk 2018/850918) om leden van de commissie 

voor bezwaarschriften opnieuw te benoemen.  

Bij dit voorstel zijn ook gevoegd de CV’s van de te benoemen leden. 

Aangezien de CV’s informatie van vertrouwelijke aard bevatten die de persoonlijke 

levenssfeer van betrokkenen betreffen wordt op de CV’s geheimhouding opgelegd 

op grond van artikel 25 van de Gemeentewet. 

 

 

Behandelvoorstel voor 

raad 

 

Het college stuurt het besluit ter bekrachtiging naar de raad. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Het herbenoemen van leden van de commissie voor bezwaarschriften 

(2018/850918). 

 

Besluit College  

d.d. 22 januari 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. 1. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25 van de Gemeentewet aan 

de leden van de gemeenteraad op de CV’s van te benoemen leden van de 

commissie voor bezwaarschriften vanwege eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet 

openbaarheid van bestuur, waarop volgt dat de raad de opgelegde 

geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt. 

2.  

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

De raad wordt voorgesteld leden van de commissie voor bezwaarschriften opnieuw te benoemen. 

Bij dit voorstel zijn ook de CV’s gevoegd van de te benoemen leden. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit geheimhouding op te leggen op grond van 

artikel 25 van de Gemeentewet aan de leden van de gemeenteraad op de CV’s van te benoemen 

leden van de commissie voor bezwaarschriften vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

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

waarop volgt dat de raad de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering 

bekrachtigt. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het kunnen verstrekken van CV’s van vertrouwelijke aard aan de raad. 

 

4. Argumenten 

De geheimhouding betreft de CV's van te benoemen leden van de commissie voor bezwaarschriften. 

Geheimhouding wordt opgelegd door het college aan de raad op grond van artikel 25, tweede lid, 

van de Gemeentewet. De gemeenteraad dient het besluit tot geheimhouding te bekrachtigen. 

De raad is bevoegd de geheimhouding op te heffen.  

 

Geheimhouding is nodig in het belang van vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

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

duurt tot de raad tot opheffing besluit. 

 

De vertrouwelijke aard van de toe te sturen CV’s maakt het noodzakelijk dat geheimhouding wordt 

opgelegd. In de CV’s geven de te benoemen leden een overzicht van zaken die hun persoonlijke 

levenssfeer betreffen. 

De geheimhouding wordt vanwege de aard van de vertrouwelijke gegevens voor onbepaalde duur 

opgelegd. Halfjaarlijks worden alle geheimhoudingsbesluiten beoordeeld op de vraag of deze kan 

worden opgeheven. Ook dit besluit zal in die periodieke beoordeling worden meegenomen. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t.  

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming worden de CV’s aan de commissie Bestuur en de raad gezonden. 

 

7. Bijlagen: geen.  


