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Onderwerp: wijziging reglement van Orde betreffende informatievoorziening duo-commissieleden 
en toegang tot geheime en vertrouwelijke informatie

Inleiding

In het presidium van 16 april jl. is uitgesproken dat het Reglement op een aantal punten 
geactualiseerd dient te worden. Een van de punten die geregeld moet worden in het Reglement 
van Orde is dat de informatievoorziening richting duo-commissieleden gelijk is aan die van 
raadsleden.

In de themasessie met professor Elzinga op 12 juni jl. is aan de orde geweest om dit te regelen. 
Het al dan niet afleggen van de eed/ belofte kan als leidraad worden genomen voor de vraag of 
iemand over dezelfde informatie mag beschikken als een raadslid. In Bloemendaal leggen duo- 
commissieleden de eed/ belofte af.

Om die reden is met spoed gewerkt aan een artikel in het Reglement van Orde dat de 
informatievoorziening richting duo-commissieleden regelt en daarmee ook de toegang tot geheime 
danwel vertrouwelijke informatie bepaalt. Een uitgebreide actualisering van het Reglement van 
Orde volgt later.

Oonemen in Reglement van Orde

De wens is geuít om duo-commissieleden toegang te verschaffen tot dezelfde informatie als 
raadsleden en dit zo op te nemen in het Reglement van Orde. In fractievergaderingen kan op die 
manier beter worden overlegd over alles wat speelt. Vooral bij geheim verklaarde stukken of 
stukken die (door het College) als vertrouwelijk zijn gekenmerkt, kan dit in de huidige situatie 
leiden tot onduidelijkheid of duo-commissieleden toegang hebben tot deze stukken.

Er is een uitzonderingsgeval: de vertrouwenscommissie en in het verlengde daarvan de commissie 
die gaat over het houden van functioneringsgesprekken met de burgemeester. Uit de artikelen 61, 
61a, 61c Gemeentewet en de door de raad vastgestelde verordeningen volgt dat die informatie is 
voorbehouden aan de gemeenteraad.

Let op: fractiemedewerkers leggen in Bloemendaal geen eed/ belofte af. Zij hebben derhalve geen 
toegang tot geheime danwel vertrouwelijke stukken of beraadslaging over die stukken.

Voorstel

Voorgesteld wordt om een extra artikel op te nemen in het Reglement van Orde als artikel 55a. 

Vooroesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van het presidium van 2 juli 2019;

besluit:



Als artikel 55a op te nemen in het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de 
raadscommissies Bloemendaal 2013 inhoudende:

Artikel 55a.

1. Duo-commissieleden hebben toegang tot dezelfde informatie als raadsleden, met uitzondering 
van de gevallen waarin dit anders is geregeld bij wet en/ of verordening.

2. Bij het verlenen van toegang tot alle raadsstukken aan het duo-commissielid worden de 
volgende regels in acht genomen:

a. Het duo-commissielid heeft recht op inzage van stukken, welke voor de raadsleden en de leden 
van de commissies ter inzage liggen, met inbegrip van de geheime en vertrouwelijke stukken;

b. Het duo-commissielid heeft het recht de besloten vergaderingen van de raad en van de 
commissies bij te wonen, evenals andere bijeenkomsten van raadsleden;

c. Op het duo-commissielid rust de verplichting tot geheimhouding;

d. De geheimhouding geldt in de gevallen, waarin deze ook rust op de raadsleden;

e. Het duo-commissielid neemt ten aanzien van de commissie- en raadsstukken dezelfde 
zorgvuldigheid in acht als van een raadslid mag worden verwacht.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 4 juli 2019
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