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Samenvatting
Sinds 2012 is op een aantal dossiers door het college geheimhouding opgelegd die
vervolgens door de raad op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet is bekrachtigd (zie
lijst bijlage B1 Overzicht bij dit raadsvoorstel). De geheimhouding blijft op deze dossiers
rusten, tot de raad de geheimhouding opheft (artikel 25 lid 4 Gemeentewet). Het college
heeft de raad toegezegd de lijst met dossiers te screenen en een voorstel te doen inzake
het al dan niet handhaven van de geheimhouding. Dit (openbare) voorstel betreft:
1. De dossiers waarbij de geheimhouding kan worden opgeheven;
2. op voorstel van het college eenmaal per jaar de lijst geheimhouding stukken te
screenen;
3. een concreet (openbaar) besluit tot het niet opheffen van de geheimhouding van
externe juridische adviezen in het dossier “schuur Noordeinde 84’’.
1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Raad besluit
Gelet op het voorstel van het college d.d. 17 januari 2017;
Gelet op artikel 25 lid 4 Gemeentewet
1. Op een aantal dossiers/documenten de geheimhouding op te heffen;
2. op voorstel van het college eenmaal per jaar de lijst geheimhouding stukken te
screenen;
3. het (openbare) besluit tot het niet opheffen van de geheimhouding van externe
juridische adviezen in het dossier “schuur Noordeinde 84’’ te verzenden.

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Sinds 2012 is op een aantal dossiers door het college geheimhouding opgelegd die
vervolgens door de raad op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet is bekrachtigd. De
geheimhouding blijft op deze dossiers rusten, tot de raad de geheimhouding opheft
(artikel 25 lid 4 Gemeentewet). Het college heeft de raad toegezegd de lijst met dossiers
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te screenen en een voorstel te doen inzake het al dan niet voortzetten van de
geheimhouding.
Periodieke screening
Zolang de raad geheimhouding op dossiers heeft bekrachtigd blijft de geheimhouding er
op liggen tot het formeel wordt opgeheven. Daarom is het van belang periodiek de lijst
met stukken waarvan de geheimhouding door de raad is bevestigd te screenen, om te
voorkomen dat een dossier onnodig lang geheim blijft. Aan de raad wordt voorgesteld de
lijst eenmaal per jaar te screenen en aan de raad mogelijke voorstellen tot opheffing van
geheimhouding voor te leggen.
Opheffen geheimhouding in relatie tot Wet openbaarheid van bestuur
De geheimhouding op grond van de Gemeentewet beperkt de vrijheid van meningsuiting
van college-, raads- en commissieleden (en uiteraard andere betrokkenen die van de
inhoud van het dossier op de hoogte zijn). Het schenden van de geheimhouding levert
een overtreding op grond van artikel 272 Wetboek van Strafrecht op. Reden te meer om
uiterst zorgvuldig om te gaan met het opleggen van geheimhouding en waar mogelijk de
geheimhouding op te heffen.
Wanneer de geheimhouding op grond van de Gemeentewet is opgeheven, betekent dit
dat het document/dossier ‘ontsloten’ en daarmee toegankelijk wordt op RisBis en op de
website.
Wob-verzoek schuur Noordeinde 84: geheimhouding niet opheffen en (openbare) besluit
verzenden
Het college heeft op 8 december 2016 een Wob-verzoek ontvangen waarbij het verzoek
zich richt op de openbaarmaking van externe juridische adviezen in het dossier “schuur
Noordeinde 84’’. Op grond van recente jurisprudentie (ABrVs 23 november 2016,
ECLI:NL:RvS:2016:3140) dient het Wob-verzoek (dat ziet op openbaarmaking van
geheime stukken) tevens te worden aangemerkt als een verzoek om de geheimhouding
van de betreffende documenten op te heffen. Door uw raad is besloten tot het nietopheffen van de geheimhouding. Dit besluit dient aan aanvrager bekend te worden
gemaakt, waarna het college zal besluiten op het Wob-verzoek.
Probleem
Aan de raad is toegezegd de lijst geheimhouding van dossiers te screenen op mogelijke
opheffing van geheimhouding.
Doel/resultaat
Screening van de lijst geheimhouding stukken en opheffing van de geheimhouding van
dossiers/documenten waar mogelijk.
3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
ad1 Opheffen geheimhouding
Voor de hieronder opgesomde dossiers wordt geadviseerd de geheimhouding (daar waar
nog van toepassing) op te heffen. Een korte motivering treft u cursief onder de
dossieraanduiding aan.

2

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

a) 12/26 projectrapportages 15-10-2012 voor zover betrekking hebbend op het
onderwerp centrumplan
Het dossier is afgerond. De cijfers zijn reeds openbaar gemaakt in de financiële
jaarstukken (begroting, rekening etc).
b) 13/76 Stukken herijking jongerenbeleid 11-11-2013
Traject is afgerond en kan openbaar worden gemaakt.
c) 13/85 Financieel deel exploitatieovereenkomst Noordeinde
Het dossier is afgerond. De cijfers zijn reeds openbaar gemaakt in de financiële
jaarstukken (begroting, rekening etc)
d) Stukken m.b.t. oude bieblocatie 12-05-2014
Geheimhouding was al eerder opgeheven op dit dossier.
e) 16/10 Brief 11 februari 2016 Cliënt ervaringsmonitor Jeugdhulp.
Het dossier is afgerond en kan openbaar worden gemaakt.
f) 16/13 Brief 16 februari 2016 TSN
Geheimhouding was destijds gewenst in verband met onderhandelingspositie van de
gemeente en daarmee samenhangende (financiële) belangen. Dossier is afgerond en kan
openbaar worden gemaakt.
ad 3 Het (openbare) besluit tot het niet opheffen van de geheimhouding van externe
juridische adviezen in het dossier “schuur Noordeinde 84’’ te verzenden.
In bijlage B2 Concept besluit schuur Noordeinde 84 bij dit raadsvoorstel treft u
voornoemd concept besluit tot het niet-opheffen van de geheimhouding op de externe
adviezen aan.
Alternatieven
Geen
Financiële middelen
n.v.t.
Betrokkenen
Raad, college.
Communicatie
Op gebruikelijke wijze (besluitvorming raad op RisBis)
Bijlagen
B1 Overzicht
B2 Concept besluit schuur Noordeinde 84
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Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Lijst bekrachtiging geheimhouding
Geheimhouding opheffen
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17/04
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Procedure:

19 januari 2017
Cie ABV: 23 jan;
Raad: 6 februari
2017

De raad van de gemeente Oostzaan
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017;
Gelet op artikel 25 lid 4 Gemeentewet;
Besluit:
1. De geheimhouding op de volgende dossiers/documenten op te heffen;
a) 12/26 projectrapportages 15-10-2012 voor zover betrekking hebbend op het
onderwerp centrumplan
b) 13/76 Stukken herijking jongerenbeleid 11-11-2013
c) 13/85 Financieel deel exploitatieovereenkomst Noordeinde
d) Stukken m.b.t. oude bieblocatie 12-05-2014
e) 16/10 Brief 11 februari 2016 Cliënt ervaringsmonitor Jeugdhulp.
f) 16/13 Brief 16 februari 2016 TSN
2. op voorstel van het college eenmaal per jaar de lijst geheimhouding stukken te
screenen;
3. het (openbare) besluit tot het niet opheffen van de geheimhouding van externe
juridische adviezen in het dossier “schuur Noordeinde 84’’ te verzenden.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 6 februari 2017
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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