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D 7 DEC. 2017

Geachte mevrouw Roos-Andriesse,
U vroeg ons, op 28 november 2017 door u per mail bevestigd, op grond van artikel 169 lid 2 van de
Gemeentewet om inlichtingen. U wilde stukken inzien waarin de naam 'Fennema' voorkomt in de
zomer van 2014. Op 29 november 2017 heeft u inzage gekregen op het gemeentehuis. U heeft
aangegeven dat u de door u geselecteerde stukken verstrekt wil hebben. U heeft ook aangegeven dat
uw verzoek geen Wob-verzoek betreft. In deze brief leest u onze reactie.
U heeft als raadslid een controlerende taak

Om deze reden mag u uiteraard inzage hebben in de informatie die u in staat stelt om uw taak als
raadslid te vervullen. Wij hebben u dan ook, uit hoofde van uw functie, inzage gegeven. Daarmee
hebben wij voldaan aan onze inlichtingenplicht, zoals in artikel 169 lid 3 Gemeentewet is bepaald.
Wij hebben besloten om de geselecteerde documenten niet aan u te verstrekken

Dit is in afwijking van het besluit van het college van 28 november 2017. Nu u uitdrukkelijk in uw mail
van 4 december 2017 heeft aangegeven de kwalificatie 'vertrouwelijk' niet te accepteren, achten wij
verstrekking van de documenten strijdig met het openbaar belang. Dat lichten wij hieronder nader toe.

U heeft een aanzienlijke hoeveelheid documenten gevraagd die zowel correspondentie van burgers als
interne beraadslagingen bevatten. Geheimhouding kan alleen worden opgelegd op gronden genoemd
in artikel 10 van de Wob. Documenten voor intern beraad vallen onder de beschermende werking van
artikel 11 van de Wob. Op correspondentie betreffende intern beraad kan daarom geen geheimhouding
worden gelegd, maar deze correspondentie heeft wel evident een vertrouwelijk karakter. In het kader
van een Wob-verzoek zou deze informatie niet openbaar worden gemaakt. Kortom, er kan op bepaalde
documenten geen geheimhouding worden opgelegd, maar het vertrouwelijke karakter verzet zich
tegen verstrekking. Om het risico op verspreiding tot een minimum te beperken zijn de documenten
daarom alleen op het gemeentehuis te raadplegen. Dat betekent dat u de documenten kunt inzien,
maar deze worden niet verstrekt.
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Alle documenten die u vraagt (en de documenten die u heeft ingezien) merken wij aan als
'vertrouwelijk'
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Wat betekent de term 'vertrouwelijk'?

Als raadslid heeft u naast uw controlerende taak ook de plicht om zorgvuldig om te gaan met
vertrouwelijke informatie die u in uw hoedanigheid onder ogen krijgt. U geeft aan de kwalificatie
'vertrouwelijk' niet te aanvaarden. U stelt daarbij dat deze kwalificatie niet voorkomt in de
Gemeentewet. Wij merken op dat uit jurisprudentie van het Gerechtshof Amsterdam, 06 augustus
2003, (ECLI:NL:GHAMS:2003:AI0892) blijkt dat informatie die ter vertrouwelijke inzage ligt, geheim
gehouden moet worden. Het hof oordeelde: "Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de begrippen
geheim en vertrouwelijk in het normale spraakgebruik een heel verschillende Ínhoud hebben. Kern van
de beide begrippen is dat de informatie waarover een persoon zelf beschikt of die hij van anderen
heeft ontvangen, door hem niet aan de openbaarheid wordt prijsgegeven met als gevolg dat
willekeurige geïnteresseerde derden van de informatie kennis zouden kunnen nemen". Ook wijst
jurisprudentie uit dat het openbaar maken van vertrouwelijke informatie wordt opgevat als het
schenden van de geheimhoudingsplicht en dat dit schenden een misdrijf oplevert, ex. artikel 272
Wetboek van Strafrecht.
Wij sturen een afschrift van deze brief ter kennisgeving aan de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bloemend
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