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5 oktober 2018 

 

Ik zou dit graag zo snel mogelijk op de agenda willen zien van bestuur en middelen dus graag ook op 

de lijst ingekomen stukken zodat het geagendeerd kan worden. 

 

 

RIS/DIV 

 

Geachte raadsleden, 

 

Al enige tijd ondervind ik problemen met toegang tot documenten op het RIS. Een groot aantal 

documenten zijn niet toegankelijk, ook niet via de griffier. Via onderzoek in de back up ben ik op een 

aantal stukken gestuit die bij mij een aantal vragen opwerpt. 

 

Mijns inziens hebben we als raadslid te maken met drie kwalificaties ; openbaar, niet openbaar en 

geheim. Meer niet. 

 

Voor alle duidelijkheid , ik heb het hier niet over personeelszaken enz, die worden ook via een ander 

systeem bijgehouden. 

 

Waar ik op ben gestuit is dat iemand de mogelijkheid heeft om toegang tot stukken te beperken tot 

een zeer select gezelschap waardoor toegang door bv raadsleden alsmede de griffie wordt beperkt. 

 

Bljkbaar kan iemand een simpel mailbericht vertrouwelijk verklaren voor een bepaalde groep. Zo 

kom ik een bericht tegen waar een medewerker opdracht krijgt een mail op te zoeken maar daar 

gee  toega g toe heeft a ege het feit dat er drie aal ee  ertrou elijkheids ’slot’ op zit. 
Vertrouwelijk voor wie, is dan de vraag?  

 

Binnen het Raad Informatie Systeem (als ik het goed heb) blijkt het dus mogelijk om documenten af 

te schermen die dan alleen toegankelijk zijn voor bepaalde mensen. Toegang kan dan pas worden 

verschaft door de afdeling DIV en dat gebeurt alleen in opdracht van de gemeentesecretaris. 

 

Ik heb de proef op de som genomen met een aantal corsanummer en ook de griffie gevraagd om er 

een paar te checken. Als raadslid kwam ik er dus niet in en dat heeft dus niet alleen betrekking op 

corsanummers  maar ook op mails. 

 

 

Vrij toegang tot informatie is de basis voor onze controlerende taak als raadslid. Doordat er blijkbaar 

een parallel informatiesysteem binnen het RIS circuleert waartoe slechts een beperkt aantal mensen 

toegang heeft worden onze bevoegdheden beperkt. 

 

Ik zou graag willen weten welke mogelijkheden er binnen het RIS zijn om informatie niet toegankelijk 

te maken en wie uiteindelijk dat bepaald. 

 

Dit is een principiele kwestie en ik hoop ook dat dit serieus wordt opgepakt. 

 

Rob Slewe 

Hart voor Bloemendaal 

 


