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1. Voorstel  

• Geheimhouding op te leggen op de overzichtsrapportage risicoanalyse kandidaat-

wethouders op basis van artikel 25 lid 1 Gemeentewet Juncto 10 lid 1d Wob. 

 

2.   Inleiding 

Conform de in het Reglement van Orde voor de raad bepaalde werkwijze is er bij alle kandidaat-

wethouders een risicoanalyse uitgevoerd door een extern bureau. De afzonderlijke uitgebreide 

rapportages zijn gedeeld met de ad-hoc commissie integriteit die op basis hiervan gesprekken met 

alle kandidaat-wethouders heeft gevoerd. Op basis hiervan heeft de ad-hoc commissie integriteit 

voor alle kandidaat-wethouders een advies uitgebracht aan de commissie geloofsbrieven. 

De overzichtsrapportage risicoanalyse kandidaat-wethouders wordt onder geheimhouding gedeeld 

met de hele raad.  

 

3. Publiekssamenvatting 

Conform de in het Reglement van Orde voor de raad bepaalde werkwijze is er bij alle kandidaat-

wethouders een risicoanalyse uitgevoerd door een extern bureau.  

De overzichtsrapportage risicoanalyse kandidaat-wethouders wordt onder geheimhouding gedeeld 

met de hele raad. Daarom wordt de raad hierbij voorgesteld op deze rapportage geheimhouding op 

te leggen. 

 

4. Bevoegdheid van de Raad 

Het opleggen van geheimhouding is op grond van artikel 25 Gemeentewet een bevoegdheid van de 

raad.  

 

5. Beoogd effect 

Het opleggen van geheimhouding op de overzichtsrapportage risicoanalyse kandidaat-wethouders. 

 

6. Historische context 
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Niet van toepassing 

 

7. Argumenten 

In de werkwijze voor de risicoanalyse is afgesproken dat de overzichtsrapportage onder 

geheimhouding wordt gedeeld met de raad. Dit betekent dat er door de raad op dit document 

geheimhouding moet worden gelegd, daarom hierbij dit voorstel tot het opleggen van 

geheimhouding op grond van artikel 25, lid 1 van de Gemeentewet.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing. 

 

9. Financiële paragraaf 

Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

10. Communicatie 

De in de bijlage opgenomen informatie is geheim tot het moment van opheffing. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Uw Besluit wordt verwerkt in het door de Griffie bijgehouden register van stukken waarop 

geheimhouding is opgelegd en dus ook meegenomen in de actualisatie van dit overzicht. 

 

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen, 
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Bijlage: 

1. GEHEIM Overzichtsrapportage risicoanalyse kandidaat-wethouders 
 

 


