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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het Wob-verzoek tot openbaarmaking van de bij raadsbesluit van 27 mei 
2021 bekrachtigde geheimhouding op het raadsvoorstel "Resultaten mediationtraject dossier 
Elswoutshoek" met kenmerk 2021000398.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gezien het Wob-verzoek van raadslid M. Roos van 26 augustus 2021;

besluit:

1. De bij besluit van 27 mei 2021 bekrachtigde geheimhouding op het raadsvoorstel 
"Resultaten mediationtraject dossier Elswoutshoek", kenmerk 2021000398, niet op te 
heffen.

2. Het op 26 augustus 2021 ontvangen Wob-verzoek tot openbaarmaking van het geheime 
raadsbesluit van 27 mei 2021, te weigeren.
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Voorgesteld besluit

1. De bij besluit van 27 mei 2021 bekrachtigde geheimhouding op het raadsvoorstel 
"Resultaten mediationtraject dossier Elswoutshoek", kenmerk 2021000398, niet op te 
heffen.

2. Het op 26 augustus 2021 ontvangen Wob-verzoek tot openbaarmaking van het 
raadsbesluit van 27 mei 2021, te weigeren.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering de door het college 
opgelegde geheimhouding op het raadsvoorstel "Resultaten mediationtraject dossier Elswoutshoek" 
met kenmerk 2021000398 (op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet) bekrachtigd.

Op 26 augustus 2021 heeft raadslid Roos een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna: Wob) ingediend bij het college en de gemeenteraad, tot openbaarmaking van 
onder andere "het geheimhoudingsbesluit van de raad van 27 mei 2021." Het raadsbesluit tot 
bekrachtiging van de geheimhouding maakt onderdeel uit van het geheim verklaarde raadsvoorstel 
"Resultaten mediationtraject dossier Elswoutshoek" (het betreft één en hetzelfde document met 
kenmerk 2021000398, hierna te noemen: "raadsvoorstel").

Uit jurisprudentie volgt dat een verzoek om openbaarmaking op grond van de Wob van krachtens 
de Gemeentewet geheim verklaarde documenten tevens moet worden opgevat als een (impliciet) 
verzoek tot opheffing van die geheimhouding. Uit de Gemeentewet volgt dat het orgaan dat de 
geheimhouding heeft opgelegd, tevens bevoegd is te besluiten over de opheffing daarvan. De raad 
is bevoegd te beslissen op het (impliciete) verzoek tot opheffing van de geheimhouding nu de raad 
de geheimhouding op het geheim verklaarde raadsvoorstel van 27 mei 2021 heeft bekrachtigd.
Ook is de raad bevoegd te beslissen op het verzoek tot openbaarmaking van het raadsvoorstel.

Beoogd effect
Er wordt beslist op het (impliciete) verzoek tot opheffing van de geheimhouding en op het Wob- 
verzoek van 26 augustus 2021, voor zover daarmee verzocht is om openbaarmaking van het 
geheim verklaarde raadsvoorstel.

Politieke keuzeruimte
De raad is bevoegd te beslissen op het Wob-verzoek, voor zover gevraagd wordt om 
openbaarmaking van het geheim verklaarde raadsvoorstel. Alvorens de raad een besluit kan 
nemen op het Wob-verzoek, dient het eerst te beslissen (en is daartoe bevoegd) op het (impliciete) 
verzoek tot opheffing van de geheimhouding. Het college heeft inmiddels voor het overige een 
besluit genomen (en is daartoe bevoegd) op het Wob-verzoek.

Gedachtegang
Argumenten

De argumenten voor het in stand laten van de geheimhouding van het raadsvoorstel gelden nog 
steeds
Het dossier Elswoutshoek heeft jarenlang veel impact gehad op zowel betrokkenen als de 
gemeente. Het doel van het medationtraject is beëindiging van alle geschillen en sluiting van het 
slepende dossier. De geheimhouding was een voorwaarde voor het kunnen slagen van het 
mediationtraject. De geheimhouding op het raadsvoorstel en de vaststellingsovereenkomsten is 
opgelegd c.q. bekrachtigd ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van 
onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen (artikel 10, lid 2 onder e en g van de Wob). Er zijn geen nieuwe feiten of
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omstandigheden gesteld of gebleken, die thans aanleiding geven tot opheffing van de 
geheimhouding. Rust in het dossier Elswoutshoek, blik op de toekomst en het bevorderen van de 
bestuurbaarheid van de gemeente zijn zwaarwegende belangen om de geheimhouding niet op te 
heffen en openbaarmaking te weigeren.

Bovendien heeft uw raad onlangs bij besluit van 16 september 2021, naar aanleiding van twee 
andere Wob-verzoeken (van de raadsleden Roos en Heukels e.a.), besloten om de geheimhouding 
op de vaststellingsovereenkomsten en het verslag van het besloten deel van de raadsvergadering 
van 27 mei 2021 in stand te laten.

Alternatieven
Een alternatief is om de geheimhouding op het raadsvoorstel wel op te heffen. Een dergelijk besluit 
brengt echter het risico met zich mee dat het dossier weer ter discussie wordt gesteld. De externe 
dynamiek en mogelijke juridische geschillen die dat mogelijk weer teweeg brengt is niet te 
overzien, in strijd met de afspraken en niet in het belang van betrokkenen én de bestuurbaarheid 
van de gemeente. Bovendien: partijen zijn civielrechtelijke gehouden aan de geheimhouding en 
kunnen zich gelet op de overeengekomen geheimhouding niet in het openbaar verdedigen.

Mocht de geheimhouding op het raadsvoorstel worden opgeheven, dan dient de raad te beslissen 
of het raadsvoorstel openbaar gemaakt kan worden na toetsing aan de uitzonderingsgronden en 
beperkingen van de Wob en het meewegen van zienswijzen van betrokkenen. Dit kan ertoe leiden 
dat het raadsvoorstel alsnog niet (geheel) openbaar kan worden gemaakt.

Middelen
n.v.t.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
Het Wob-besluit wordt schríftelijk toegezonden aan verzoeker door middel van bíjgevoegde brief.

Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
n.v.t

Achterliggende documenten
Wob-verzoek mevrouw M. Roos (registratienummer: 2021002598)
Brief van de raad op Wob-verzoek (registratienummer: 2021002849)
Raadsbesluit 16 september 2021 (registratienummer: 2021002441)
Raadsbesluit van 27 juni 2021 (registratienummer: 2021000398) - GEHEIM -


