
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 16-12-2020 

 

 

Onderwerp: Bekrachtig geheimhouding Wetswijziging vanwege de "Wet bevorderen integriteit en functi-
oneren decentraal bestuur” 

 

 

Toelichting:  
 
Geacht college, 

Met enige regelmaat bekrachtigen wij op grond van artikel 25 lid 3 gemeentewet de door het college 
opgelegde geheimhouding.  

Naar aanleiding van een volgend jaar te verwachten wetswijziging vanwege de "Wet bevorderen integri-
teit en functioneren decentraal bestuur”, waarbij er een nieuwe afdeling in de gemeentewet zal worden 
opgenomen inzake vertrouwelijkheid en geheimhouding, zal het bekrachtigen van een geheimhouding 
door de raad niet langer mogelijk zijn, en zal de raad vooral nog moeten sturen op het opheffen van die 
geheimhouding. 

 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

➢ 1)Is er een beleidsstuk of een protocol, of is het college voornemens om te komen tot 
een dergelijk stuk, waarin de uitgangspunten vast zijn gesteld voor het opleggen van 
geheimhouding ten aanzien van stukken in het verkeer tussen het college en de raad.  

➢ 2)Is onze opvatting juist dat de opheffing van geheimhouding op aan de raad overgelegde 
stukken enkel kan worden verkregen door een raadsbesluit te nemen, middels het indienen van 
een initiatiefvoorstel? 

➢ 3) Is er een register waarin is bijgehouden op welke stukken de Raad van Midden-Groningen 
de geheimhouding inmiddels zou kunnen opheffen?  

➢ 4) Is er een overzicht van besluiten genomen door de raden van Slochteren, Menterwolde en 
Hoogezand-Sappemeer waarvan de geheimhouding inmiddels kan worden opgeheven?  

➢ 5) Kunt U aangeven wat er met de geheimhouding op de stukken zal gaan gebeuren indien het 
moment is aangebroken dat deze stukken moeten worden overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats danwel zullen worden vernietigd?  

➢ 6) Is er een mogelijkheid om een vaste beoordelingstermijn aan de stukken te koppelen zodat 
de raad met enige regelmaat opnieuw de noodzaak of wenselijkheid van het voortduren van de 
geheimhouding kunt beoordelen?  

 



 

………….…                  
 
Namens de fractie van D66  
 
Yannick Lutterop     
 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 

wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  

 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 

plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

