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 2019 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 25 november 2019 

     

Onderwerp: Periodiek overzicht geheimhouding 

op raadsstukken RVS 

 Aan de raad.  

 

 

*Z026578CEDF* 
Beslispunten 

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

 Nota / raadsvoorstel / bijlagen Geheimhouding bekrachtigd in raad 

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

raad 4 maart 2019 

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

Raad 20 mei 2019 

 

 

 

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 op 
grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit gebeurt op gronden zoals 
genoemd in het artikel van de Wob. De raad bekrachtigt de geheimhouding op de stukken.  
 
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 
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wordt het periodiek overzicht geheimhouding raadsstukken vast te stellen. Een dergelijk overzicht 
zal twee keer per jaar aan de raad worden 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. 
 

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. 
 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 


