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Korte inhoud voorstel
Aan u wordt voorgesteld in te stemmen met de Notitie Geheimhouding 2015.

1. Aanleiding
In het traject Huis van de Democratie van de burgemeester, zijn plannen en voornemens voor verbetering
geformuleerd die betrekking hebben op de organisatie, het college en de gemeenteraad. Het opstellen van
een notitie over geheimhouding is daarin opgenomen. De notitie is een coproductie van organisatie en
griffie.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze notitie geheimhouding 2015.

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten
Openbaar tenzij…hoort bij een transparante overheid en voorliggende notitie is vanuit die optiek geschreven.
Nadat de raad heeft ingestemd met deze notitie geheimhouding, worden nog twee instructies geschreven te
weten:
Instructie voor de organisatie over hoe te handelen bij WOB verzoeken (2015)
Actieve informatieplicht en informatievoorziening voor de raad mede gebaseerd op artikel 169 GW (2016)
3. Financiële aspecten/risico’s
Aan het instemmen met deze notitie zijn geen financiële aspecten verbonden.

4. Communicatie aspecten
Plaatsing van de notitie geheimhouding 2015 op de website van de gemeente en gemeenteraad.,

5. Voorstel
De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de Notitie Geheimhouding 2015 .

6. Uitvoering







Voor de organisatie zal een training worden georganiseerd over openbaar…tenzij, waarbij zowel de
procedures rond geheimhouding als het schrijven van stukken aan de orde zal komen.
Voor de raad wordt een werkbijeenkomst over geheimhouding georganiseerd.
In de ICT routing (smart documents) voor het opstellen van een college- of raadsvoorstel wordt een
stap opgenomen waarin actief een keuze over geheimhouding gemaakt moet worden.
In toekomstige situaties waarin sprake is van geheimhouding wordt de wijze van beargumenteren
zoals voor de bijlage grondexploitatie gebruikt, als voorbeeld aan de notitie toegevoegd.
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College van Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, secretaris.

Advies Commissie B&M
De notitie is besproken en er zijn opmerkingen door de commissie gemaakt.
De commissie is van mening dat het stuk nog niet gereed is voor besluitvorming in de raad.
De commissie wil graag aan een expert-meeting over dit onderwerp deelnemen. Verder wil de
commissie dat er naast een achtergrond document voor de juristen in de organisatie, ook een
praktisch werkdocument voor raad en organisatie komt. Het verzoek is om dit eind 2015 gereed te
hebben.

De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015;

b e s l u i t:
1. In te stemmen met de Notitie Geheimhouding 2015

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 24-09-2015.

, voorzitter

, griffier

