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1.   Inleiding 

De raad heeft op 12 maart 2015 de geactualiseerde notitie Minimaliseren aantal geheime stukken en het 

geactualiseerde Protocol geheimhoudingsplicht vastgesteld. Uitgangspunt is dat geheimhouding zoveel 

mogelijk wordt beperkt en indien toch opgelegd, dan altijd toetsbaar aan de in de Wet openbaarheid 

bestuur genoemde criteria en voor beperkte tijd. Tijdens de behandeling van deze stukken vroeg de 

commissie bestuur tevens aandacht voor het actueel houden van het register van B&W-besluiten en 

raadsstukken waarvoor nog geheimhouding geldt en/of waarop de geheimhouding tijdens een eerdere 

inventarisatie vooralsnog werd gehandhaafd. Dit collegebesluit is gebaseerd op de uitkomst van een 

nieuwe inventarisatie van nog geheime college- en raadsstukken uit de periode 2009 t/m 2015. 

 

2.   Besluitpunten college 

1. Het college besluit de geheimhouding op te heffen dan wel te handhaven van de in bijgevoegd 

overzicht opgenomen collegebesluiten uit de periode 2009 t/m 2015.  

2. Het college adviseert de raad over opheffing/handhaving van de geheimhouding van de in bij-

gevoegd overzicht opgenomen raadsstukken uit de periode 2009 t/m 2015, waarvan de raad de 

geheimhouding eerder heeft bekrachtigd. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

  

3.   Beoogd resultaat 

Minimalisering van het aantal geheime stukken.  

 

4. Argumenten 

Dit besluit ontleent zijn argumentatie aan de geactualiseerde notitie Minimaliseren aantal geheime 

stukken en het geactualiseerde Protocol geheimhoudingsplicht, door de raad vastgesteld op 12 maart 

2015. 

 

5. Kanttekeningen 

Na de opheffing van de geheimhouding werden de betreffende stukken tot dusver niet alsnog actief 

gepubliceerd, maar uitsluitend beschikbaar gesteld indien opgevraagd met een beroep op de Wob.  

Het college geeft voortaan gevolg aan de in de commissie bestuur geuite wens om deze stukken 

voortaan na besluitvorming alsnog actief te publiceren.  

 

6. Uitvoering 

Vanwege de consequenties van dit besluit voor toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur wordt 

M&S/Juridische Zaken van dit besluit op de hoogte gebracht. M&S/Div past in het gemeentelijk docu-

mentmanagementsysteem de status aan van de stukken waarvan de geheimhouding is opgeheven. 

Stukken waarvan de geheimhouding is opgeheven worden alsnog gepubliceerd op het Bestuurlijke 

Informatiesysteem. 

 

7. Bijlagen 

1. Overzicht van stukken uit de periode 2009 t/m 2015 waarvan de geheimhouding wordt/kan worden 

opgeheven dan wel wordt gehandhaafd. 

2. Advies aan de raad omtrent opheffing c.q. handhaving van geheimhouding van raadsstukken uit de 

periode 2009 t/m 2015, waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd. 
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