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De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 20 juni en 26 juni 2013
inzake de beleidskaderbrief 2014 (RVB-0025);
Constaterende dat:
-

colleges van B&W, gemeenteraden, deelraden en commissies, alsmede hun voorzitters
de bevoegdheid hebben om op stukken geheimhouding te leggen;
de bevoegdheid tot het opleggen van geheimhouding is opgetekend in de
Gemeentewet in de artikelen 25, 55 en 86 en in artikel 110 van de Grondwet;
de inhoudelijke eisen ten aanzien van geheimhouding zijn terug te vinden in art. 10
van de Wob, waarbij in de jurisprudentie de wettelijke normen verder zijn
gepreciseerd met inachtneming van de artikelen 1:3, 4:46 en 4:47 van de Algemene
wet bestuursrecht;

-

de gemeenteraad in haar eerstvolgende vergadering na het overleggen van een
raadsstuk waarop volgens artikel 25 lid 2 geheimhouding is gelegd, deze
geheimhouding dient te bekrachtigen;

Overwegende dat:
het primaat over (het opheffen van) geheimhouding ligt bij de gemeenteraad;
-

er in Bergen op Zoom het afgelopen decennium een grote hoeveelheid geheime
documenten is ontstaan;
het opleggen van geheimhouding een beperking van de vrijheid van meningsuiting
betekent;
na het opleggen van geheimhouding op stukken tijdens een commissie- of
raadsvergadering, een openbaar (politiek) debat niet mogelijk is over deze informatie;
de geheimhouding van stukken de controle op de doelmatigheid van het door het
gemeentebestuur gevoerde beleid belemmert;
raadsleden niet vrij zijn om derden te consulteren, waaronder juridische, financiële en
organisatorische experts;
het gemeentebestuur gevraagde informatie op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) niet mag verstrekken, zolang deze informatie geheim is;
transparantie, ook met betrekking tot geheime stukken, van belang is voor de
controlerende taak van de samenleving en de pers;
geheime documenten die naar de raad zijn gegaan, nergens als zodanig openbaar
binnen de gemeente worden geregistreerd of gearchiveerd;
geheime informatie in Bergen op Zoom een onbepaalde duur kent en niet na verloop
van tijd openbaar wordt gemaakt;
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-

de gemeente Amsterdam een goed functionerend digitaal systeem kent onder de naam
Andreas, dat het hele proces van bestuurlijke besluitvorming en het opleggen van
eventuele geheimhouding ondersteunt en classificeert in onderwerp-, zaak- en
behandeldossiers;

Van mening zijnde dat: een deugdelijke inventarisatie en archivering van geheime stukken,
waarbij onderwerp, motivatie en duur van de geheimhouding wordt geregistreerd, van
toegevoegde waarde is voor een transparant openbaar bestuur;
Draagt het college op:
de hoeveelheid geheime informatie sterk te beperken, waarbij uitsluitend nog kleine
onderdelen van financiële informatie (tijdelijk) geheim wordt verklaard op het
moment dat een onderhandelingsfase dit uitdrukkelijk nodig maakt;
nog voor het eind van de raadsperiode 2010-2014 een openbaar register in te stellen
met als aanvangsdatum het jaar 2öö0fwaarin alle stukken, waarop geheimhouding
wordt- of is gelegd volgens de artikelen 25, 55 of 86 van de GW, worden opgetekend;
in dit openbare register een registratie van onderwerp, motivatie en duur van de
geheimhouding van de geheime stukken toe te voegen;
na samenstelling van voornoemd openbaar register de gemeenteraad een voorstel voor
te leggen om de niet langer van toepassing zijnde geheimhouding op stukken op te
heffen;
contact te leggen met de gemeente Amsterdam om te onderzoeken of het digitale
systeem Andreas ter registratie van gemeentelijke stukken van toegevoegde waarde
kan zijn voor de gemeente Bergen op Zoom,
en gaat over tot de orde van de dag.
Gonny Andreas
(SPboz)
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