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Bekrachtiging van geheimhouding door de raad 

 

Het college besluit de raad voor te stellen de geheimhouding, zoals opgelegd door het college op 4 september 

2018, in de extra raadsvergadering van 19 september 2018 te bekrachtigen. 

 

bekrachtiging van geheimhouding door de raad 

Op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet vervalt het besluit tot oplegging van de 

geheimhouding als dit niet in de eerstvolgende raadsvergadering wordt besloten 
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1. Aanleiding  

Aanleiding 

Aanleiding is de extra uitgeroepen vergadering van 19 september 2018.  

 

Wettelijk kader geheimhouding 

Artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet bepaalt dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 

van de Wet openbaarheid van bestuur, de geheimhouding kan worden opgelegd door het college, de 

burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad of aan leden van 

de raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 

Op grond van het derde lid van dit artikel vervalt de krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot 

geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken, indien de oplegging niet door de 

raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het 

aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd. 

 

Extra raadsvergadering 

Op 19 september 2018 is er een extra raadsvergadering uitgeroepen. Het college heeft op 4 september 

2018 geheimhouding gelegd op stukken behorend bij een raadsvoorstel, dat wordt behandeld op de 

reguliere vergadering van 27 september 2018. Dit voorstel is behandeld tijdens de commissie 

Grondgebied op 11 september 2018 en de commissie Samenleving op 12 september 2018. Punt 8 van 

dit voorstel luidt om de geheimhouding te bekrachtigen. Door de extra vergadering op 19 september 

2018 vervalt de geheimhouding als deze pas in de vergadering van 27 september 2018 wordt 

bekrachtigd. 

 

2. Voorgesteld besluit 

Het college besluit de raad voor te stellen de geheimhouding, zoals opgelegd door het college op 4 

september 2018 (2018013119), in de extra raadsvergadering van 19 september 2018 te bekrachtigen. 

 

3. Het beoogd effect 

Het beoogde effect is de geheimhouding niet te laten vervallen. 

 

4. Politieke keuzeruimte 

In het collegevoorstel met nummer 2018013119 heeft het college al besloten dat er geheimhouding op 

bepaalde informatie ligt. De raad kan nog altijd besluiten om de geheimhouding al dan niet te 

bekrachtigen.  

 

5. Gedachtengang 

Argumenten 

Artikel 25 van de Gemeentewet schrijft voor dat een door het college opgelegde geheimhouding in de 

eerstvolgende raadsvergadering (waarbij meer dan de helft van het aantal raadsleden aanwezig is) dient 

te worden bekrachtigd. Nu er een ingelaste vergadering is, kan er niet worden gewacht met 

bekrachtiging tot de vergadering waarin het gehele raadsvoorstel wordt besproken en wordt dit element 

eruit gelicht. 

 

Kanttekening 

De raad kan besluiten de geheimhouding niet te bekrachtigen. Dat is op zich niet nodig, omdat de 

discussie in de raad van 27 september 2018 zal plaatsvinden en de raad op dat moment, als zij daartoe 

bij nader inzien aanleiding ziet, de geheimhouding weer kan opheffen op grond van het vierde lid van 

artikel 25 van de Gemeentewet.  

 

6. Middelen 

n.v.t. 

 

7. Participatie 

n.v.t. 

 

8. Communicatie 

Stukken naar Raad (via Griffie): raadsvoorstel met nummer  
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9. Milieu-aspecten 

n.v.t. 

 

10. Samenwerking (Heemstede) 

n.v.t. 

      

11. Vervolgproces/evaluatie 

Het volledige raadsvoorstel met nummer 2018011254 wordt op 27 september 2018 behandeld.  

 

Bijlagen 

2018013874 (raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding), 2018013119 (collegebesluit opleggen 

geheimhouding), 2018011254 (raadsvoorstel over de integrale herinrichting van het gebied rondom IKC de 

paradijsvogel en het Dorpshuis in Vogelenzang) 

  

Achterliggende documenten 

 

 

Het hoofd van de afdeling Beleid, 

 


