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Geachte mevrouw Roos-Andriesse,
Op 26 augustus 2021 heeft u zowel de gemeenteraad als het college verzocht om informatie aan u
te verstrekken over de besluitvorming met betrekking tot de vaststellingsovereenkomsten inzake het
dossier Elswoutshoek. U doet daarbij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het
betreft een uitbreiding van uw eerder ingediende Wob-verzoek (zaak 878086). Op 22 september 2021
hebben wij de beslistermijn met vier weken verlengd.
In deze brief leest u het besluit van de raad op uw (impliciete) verzoek om opheffing van de
geheimhouding en op uw verzoek om openbaarmaking van het geheimhoudingsbesluit van de raad van
27 mei 2021.

De ondertekende vaststellingsovereenkomsten berusten onder het college en zijn niet meer aan de
raad overgelegd. Bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding op de ondertekende
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Het besluit van het college tot oplegging van geheimhouding op de ondertekende
vaststellingsovereenkomsten berust onder het college en niet onder de raad. Het college heeft
inmiddels een besluit genomen op punt d van uw Wob-verzoek.
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U vraagt om openbaarmaking van verschillende documenten
Uw verzoek om informatie heeft u als volgt weergegeven:
“Tevens breid ik mijn verzoek uit en verzoek ik u toe te sturen:
d. het geheimhoudingsbesluit ex art 55 Gemw van het college mbt de ondertekende
overeenkomsten en alles wat daarmee onlosmakelijk is verbonden en dus deel
uitmaakt van die ondertekende versies;
e. de bekrachtiging van de geheimhouding door de raad ex art 25 Gemw tav deze
ondertekende overeenkomsten;
f. het geheimhoudingsbesluit van de raad van 27 mei jl
g. het raadsbesluit van 7 juli jl ad agendapunt 4;
h. het raadsbesluit van 7 juli jl ad agendapunt 4a.”
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vaststellingsovereenkomsten door de gemeenteraad heeft dan ook niet plaatsgevonden. Omdat dit
document niet bestaat, kunnen wij niet voldoen aan uw verzoek onder punt e.
Op 12 september 2021 heeft u laten weten dat u uw Wob-verzoek ten aanzien van punt g, intrekt.
Uw verzoek onder punt h valt niet onder de reikwijdte van de Wob
De Wob is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Het raadsbesluit van 7 juli 2021,
(kenmerk 2021002135) is al openbaar en voor een ieder toegankelijk. Wij verwijzen u naar
agendapunt 3 van de raadsvergadering van 7 juli 2021 via:
https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2021/07-juli/20:00
Op basis van uw verzoek is één document aangetroffen
Het betreft het geheim verklaarde raadsvoorstel van 27 mei 2021 (kenmerk 2021000398) (punt f van
uw verzoek).
De raad heeft op 11 november 2021 besloten de geheimhouding op het raadsbesluit van
27 mei 2021 niet op te heffen
Tegen de raadsbesluiten van 27 mei 2021 en 7 juli 2021 tot oplegging van geheimhouding c.q. in
stand houden van de geheimhouding is geen bezwaar gemaakt, zodat deze besluiten in rechte
onaantastbaar zijn. Bij uw verzoek tot opheffing van de geheimhouding staat ter beoordeling of ten
tijde van uw verzoek nog voldoende grond bestond voor de geheimhouding.
De raad is van oordeel dat de belangen bij het opleggen van de geheimhouding thans nog steeds
gelden en derhalve ook ten tijde van de indiening van uw verzoek om opheffing van de
geheimhouding. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden gebleken, die thans aanleiding geven
tot opheffing van de geheimhouding. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar het bijgevoegde
raadsbesluit van 11 november 2021.
De raad heeft daarom besloten uw verzoek tot openbaarmaking af te wijzen
Een document waar geheimhouding op ligt kan immers niet openbaar gemaakt worden. Wij verwijzen
u naar de hiervoor gegeven motivering.

De raad van de gemeente Bloemendaal,

de voorzitter

de griffier

Bent u het niet eens met dit besluit?
Indien u meent in uw belang te zijn getroffen door dit besluit, kunt u bezwaar maken. Zorgt u ervoor dat u het
bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat we uw
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet
In uw bezwaar zet u in elk geval:

Uw naam en adres;

De datum waarop u uw bezwaar schrijft;

Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

De reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;

Uw handtekening
Uw stuurt uw bezwaarschrift op tijd op
Het adres is:
Gemeenteraad Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
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Ons besluit blijft gelden totdat we over uw bezwaar hebben beslist.
In spoedeisende gevallen kunt u ook een voorziening vragen bij de rechtbank in Haarlem, nadat u een
bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. U betaalt griffiekosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige
voorziening. U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
Per post:

Rechtbank Noord-Holland
Sectie Bestuur
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
Digitaal:
U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website.
Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaar mee.

