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  Griffie  Leiderdorp, 23 juni 2020 

     

Onderwerp: Periodiek overzicht geheimhouding 

op raadsstukken RVS 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02C8245C0C* 
Beslispunten 

1. Het periodiek overzicht geheimhouding op raadsstukken vast te stellen. 
 

 Nota / raadsvoorstel / bijlagen Bekrachtiging in raad Opheffingstermijn 

1. Bijlagen 2 en 3 van het raadsvoorstel 
Verhuiscarrousel Sterrentuin (RBS 
Z/19/075016/143268) 

Bekrachtigd in de raad 4 
maart 2019 

p.m.* 

2. Bijlagen 1a t/m 5 van het 
raadsvoorstel GIG 2019 (RBS 
Z/19/078509/152488) 

Bekrachtigd in de raad 
20 mei 2019 

Einde looptijd van 
grondexploitatie  

3. Brief college d.d. 15 januari 2019 
(Z/19/089769/179049) met 
bijlagen over locatie Doesmeer 

Bekrachtigd in de raad 
27 januari 2020 

p.m. 

4. Bijlage (Z/17/053945/184693) bij de 
brief college d.d. 11 februari 2020 
Tussenstand krediet Verhuiscarrousel 
Sterrentuin (Z/17/053945/180848). 

Bekrachtigd in de raad 2 
maart 2020 

p.m. 

5. Bijlage III (Z/20/095394/188927) bij 
het raadsvoorstel uitvoeringskrediet 
Groene Hart Centrum dd. 11 maart 
2020 

Bekrachtigd in de raad 
20 april 2020 

p.m. 

6. Bijlage juridisch advies 
(Z/20/096689/188745)bij brief Leidse 
Ring Noord van het college d.d.  6 
maart 2020 (Z/20/096383/187985) 

Niet bekrachtigd in de 
raad van 20 april 2020 

Openbaar sinds 20 april 
2020 

7. Bijlagen 1a, 1b, 2, 3, 4 en 5 van het 
raadsvoorstel GIG 2020 (RBS 
Z/20/099066/195431) 

Bekrachtigd in de raad 
25 mei 2020 

Einde looptijd van 
grondexploitatie 

8. Brief van het college over vastgoed 
d.d.  13 mei 2020 
(Z20/098411/197166) 

Bekrachtigd in de raad 
25 mei 2020 

p.m. 

 
* * De stukken waaraan een p.m. is gekoppeld betreffen lopende projecten/zaken. Hierbij staat de looptijd niet vast. 

Na afronding wordt bepaald wanneer de geheimhouding opgeheven kan worden. 
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1 SAMENVATTING  

Uitgangspunt is dat alle besluiten zoveel mogelijk openbaar zijn. Het college legt indien 
noodzakelijk geheimhouding op op raadsvoorstellen of bijlagen behorende bij raadsvoorstellen, 
brieven of andere stukken op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
Daarbij wordt de grond voor geheimhouding vermeld zoals genoemd in het artikel van de Wob. De 
raad moet in de eerstvolgende vergadering nadat het college geheimhouding heeft opgelegd deze 
geheimhouding bekrachtigen. Als de raad geen besluit neemt tot bekrachtiging vervalt de 
geheimhouding. 
Periodiek wordt beschouwd van welke bestuurlijke stukken de geheimhouding kan worden 
opgeheven. In het kader van transparant openbaar bestuur is het niet wenselijk geheimhouding 
langer dan noodzakelijk te hanteren. Uw raad is als enige bevoegd deze geheimhouding op te 
heffen. 
 

2 Inleiding 

Artikel 25, lid 4 van de Gemeentewet stelt, dat de opgelegde verplichting tot geheimhouding in 
acht wordt genomen totdat de raad, deze geheimhouding opheft. In dit artikel wordt verwezen 
naar artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op basis van artikel 10 van de Wob is 
door de raad geheimhouding bekrachtigd op raadsvoorstellen of bijlagen behorende bij 
raadsvoorstellen. Er is een inventarisatie gemaakt van de stukken die onder geheimhouding naar 
de raad zijn gegaan. 
 
In voorliggend raadsvoorstel wordt een overzicht weergegeven van alle stukken waarop 
geheimhouding ligt vanaf 2019 en deze door de raad is bekrachtigd. Voorgesteld aan de raad 
wordt het periodiek overzicht geheimhouding raadsstukken vast te stellen. Een dergelijk overzicht 
wordt twee keer per jaar aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. 
 

3 Beoogd effect 

Het beoogd effect is houden van overzicht op raadsstukken waarop geheimhouding is opgelegd en 
door de raad is bekrachtigd. 
 

4 Argumenten 

In beginsel zijn alle besluiten van het college van B&W en de gemeenteraad openbaar. In sommige 
gevallen is openbaarheid echter in strijd met een ander belang zoals bijvoorbeeld privacy of 
economische en financiële belangen. In dergelijke gevallen kan geheimhouding worden opgelegd 
op een nota of voorstel. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet bepaalt het college dat 
geheimhouding wordt opgelegd (artikel 25 lid 2) en wordt deze geheimhouding door de raad 
bekrachtigd (artikel 25 lid 3). Op grond van artikel 25 lid 4 Gemeentewet kan de raad de 
geheimhouding opheffen. 
In de bekrachtigingsvoorstellen die de raad tot nu toe kreeg voorgelegd stond nog niet altijd 
vermeld tot welk moment geheimhouding van kracht moest zijn. Dat kan zijn voor onbepaalde tijd. 
Soms echter kan de geheimhouding na een bepaalde tijd worden opgeheven, bijvoorbeeld omdat 
een project inmiddels is afgerond. We streven ernaar voortaan in de bekrachtigingsvoorstellen op 
te laten nemen of het gaat om geheimhouding voor onbepaalde of bepaalde tijd. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t.  
 

6 Communicatie 

De raad besluit over het opleggen en opheffen van geheimhouding op nota's en 
raadsvoorstellen. Periodiek wordt een voorstel gedaan tot het vaststellen van een overzicht 
geheimhouding raadsstukken. 
 

7 Financiën 

N.v.t. 
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
 

 

de griffier, 
 
 
 
 
 
de heer B.A.M. Rijsbergen 

 
 


