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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen D66 – bekrachtiging geheimhouding  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op woensdag 16 december 2020 hebben wij (conform artikel 33 RvO) schriftelijke vragen ontvangen 

van de fractie D66. Daarbij gaf de fractie de volgende toelichting: “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 integriteit 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, dan wel de burgemeester is verzocht de vragen te beantwoorden. In deze brief worden 

alle vragen beantwoord. 

 

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.  

 

In 2019 heeft het DT de handreiking oplegging geheimhouding “Openbaar versus geheim hoe zit het 

precies?” vastgesteld. Het college heeft in de vergadering van 12 februari 2019 ingestemd met deze 

handreiking. De handreiking geeft aan op welke wijze de besluitvorming inzake geheimhouding 

gebeurt. De wet schrijft voor wanneer geheimhouding opgelegd kan worden, hoe dit moet worden 

gemotiveerd, en wanneer sprake dient te zijn van bekrachtiging door de raad. In de handreiking 

wordt beschreven hoe de ambtenaar dit kan verwoorden in de besluitvormingsstukken van college 

en raad. De uitgangspunten zijn dus niet vastgesteld door het college, omdat dit al is opgenomen in 

de wetgeving. De handreiking is als bijlage bijgevoegd. 
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Met de beoogde wetswijzigingen moet de handreiking worden aangepast. Door de wetswijziging 

vervalt onder andere artikel 25 de Gemeentewet waarin staat vermeld dat de raad de 

geheimhouding die is opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ten aanzien 

van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen moet bekrachtigen. In 

plaats van losse artikelen over geheimhouding in de Gemeentewet wordt er één centraal (maar 

beknopt) geheimhoudingshoofdstuk voorgesteld. Daarbij is gekozen voor een opzet waarbij niet 

langer per gemeentelijk bestuursorgaan apart in de wet wordt beschreven wat diens bevoegdheden 

zijn.  

 

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? 

 

Het opheffen van geheimhouding door de raad kan via een initiatiefvoorstel, maar dat is niet de 

enige aanvliegroute. Het college kan hiertoe een besluit aan de raad voorleggen. Hierover kunnen 

college en raad afspraken maken: wie doet wanneer wat? 

 

3) Is er een register waarin is bijgehouden op welke stukken de Raad van Midden-Groningen de 

geheimhouding inmiddels zou kunnen opheffen?  

 

Ja er is een register. De griffie heeft een lijst met alle sinds 01-01-2018 met door de raad 

bekrachtigde geheime stukken.  

 

4) Is er een overzicht van besluiten genomen door de raden van Slochteren, Menterwolde en 

Hoogezand-Sappemeer waarvan de geheimhouding inmiddels kan worden opgeheven?  

 

De besluiten destijds genomen door de HSSM-raden zitten in dossiers met de benaming “besloten of 

vertrouwelijke raadsbesluiten”. Het kan per gemeente iets verschillen. De dossiers worden 

bewaard in het desbetreffende archiefblok met veelal een looptijd van 10 of 20 jaar. Bij opvraag 

zien de archiefmedewerkers direct dat uit de dossiers geen informatie mag worden verstrekt aan 

derden. Er is geen specifiek overzicht beschikbaar, de inhoud van de dossiers verschaffen inzicht 

om welke besluiten het gaat.  

 

Voor wat betreft vertrouwelijke besluiten genomen door de raad van Midden-Groningen heeft het 

archief vanaf 1-1-2018 geen fysieke dossiers meer, maar wordt de informatie op grond van het 

vervangingsbesluit uitsluitend digitaal bewaard.  

 

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 dan wel zullen worden vernietigd?  

 

Bij overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, in geval van fysieke dossiers, zullen 

hieraan beperkende bepaling worden gesteld, tenzij vanuit de griffie/raad wordt bepaald dat dit 

laatste niet noodzakelijk is. Als de besluiten/dossiers niet in aanmerking komen voor vernietiging 

volgens de geldende selectielijst vernietiging archiefbescheiden blijven deze bewaard. Wel kan in 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 28 december 2020 

 Zaak: 2020-045738 

 

 

de beperkende bepaling openbaarheid worden opgenomen dat de stukken na een periode van (als 

voorbeeld) 20, 50, 75 of 100 jaar alsnog openbaar worden. 

 

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? 

 

Een mogelijke oplossing is: De griffie houdt een overzicht bij van alle vertrouwelijke besluiten. Om 

het overzicht compleet te krijgen moeten dan wel alle genomen vertrouwelijke besluiten over de 

laatste raadsperiode in HSSM verband (de periode 2014-2017) worden geïnventariseerd vanuit de 

dossiers HSSM. De actualisatie van dit overzicht zou jaarlijks kunnen via de koppeling aan de 

vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 


