leden van de gemeenteraad van Gouda

directie/afdeling

telefoon

gouda

Bestuursondersteuning en
communicatie

588317

4 april 2012

contactpersoon

uw kenmerk

ons kenmerk

J. Scholten

-

755091

onderwerp

verzonden

besloten / vertrouwelijke
vergaderingen

geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van de open brief d.d. 29 maart jl. van de fracties van Gemeentebelangen Gouda, Gouda’s
50+ partij, Gouda Positief, Trots op Nederland afdeling Gouda en de Socialistische Partij, geven we graag
onze visie op besloten en vertrouwelijke vergaderingen.
In de eerste plaats herkennen we ons voor een deel in de geuite kritiek. Wij staan juist een open bestuursstijl
voor. Dat stelt ons soms ook voor een dilemma: de actieve informatieplicht richting uw raad staat soms op
gespannen voet met openbaarheid. Ook het college was achteraf van mening dat het eerste deel van de
presentatie en bespreking in uw raad over Westergouwe niet per se vertrouwelijk had hoeven zijn. Waar het
gaat om de cijfers was die vertrouwelijkheid wel gewenst. Achteraf had dat anders opgelost kunnen worden.
In zijn algemeenheid willen wij de afspraken rondom vertrouwelijkheid in herinnering roepen. Deze liggen
vast in uw reglement van orde.
In de brief stellen genoemde raadsfracties terecht dat niet te licht naar het middel van geheimhouding moet
worden gegrepen. Het bestuur mag alleen kiezen voor geheimhouding wanneer sprake is van een belang in
de zin van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit volgt uit de Gemeentewet, in dit geval uit
artikel 25. Het is dan ook belangrijk steeds te motiveren waarom in bepaalde gevallen sprake is van zo'n
belang.
Het komt er op neer dat geheimhouding kan worden opgelegd door de raad, het college, de burgemeester of
een commissie, ter bescherming van een van de belangen die in artikel 10 van de WOB zijn opgesomd.
Deze belangen zijn :
gevaar eenheid Kroon
veiligheid van de staat of gemeente
vertrouwelijk ontvangen bedrijfs- en fabricagegegevens
persoonsgegevens
internationale betrekkingen
economische of financiële belangen van staat of gemeente
opsporing strafbare feiten
inspectie, controle en toezicht
eerbiediging persoonlijke levenssfeer
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betrokkene moet als eerste kennis kunnen nemen
geen onevenredige bevoordeling of benadeling van andere betrokkenen.

Het opleggen van geheimhouding is een bevoegdheid die de wetgever heeft toebedeeld aan gemeentelijke
bestuursorganen. Raadsfracties dienen zich hierin te schikken. Hierbij geldt overigens dat als het college het
orgaan is dat de geheimhouding oplegt, de raad die geheimhouding in de eerstvolgende zitting moet
bekrachtigen, waarbij ten minste de helft van het aantal raadsleden aanwezig moet zijn. De raad heeft dus
een eigen afweging te maken bij het bestempelen van stukken als geheim.
De oplegging van geheimhouding voor al deze onderwerpen is primair een politieke afweging en debat
daarover in de raad is de aangewezen weg om af te stemmen hoe de bestuursorganen er mee om zullen
gaan. Het college als dagelijks bestuur maakt daarin wel eens andere afwegingen dan raadsleden. Goede
uitleg daarvan en een juiste onderbouwing is daarbij essentieel.
De raadsleden nemen de geheimhouding in acht, totdat het college of de burgemeester, of, als het stuk
waarvoor geheimhouding is opgelegd aan de raad is voorgelegd, totdat de raad haar opheft. De raad kan
ook deze beslissing alleen nemen in een vergadering die door meer dan de helft van het aantal leden is
bezocht.
Bij het behandelen van stukken met (financiële) informatie over grondexploitaties zoals Westergouwe en/of
marktpartijen zal het vaak zo zijn dat openbaar maken ervan de economische of financiële belangen van de
gemeente of marktpartijen.
De benoeming van een nieuwe burgemeester verloopt volgens een speciale procedure. Volgens artikel 61,
tweede lid, van de Gemeentewet overlegt de Commissaris van de Koningin met de gemeenteraad over de
eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld (profielschets). Daarna wordt de vacature
opengesteld en wordt een vertrouwenscommissie ingesteld voor de selectie van kandidaten; vanaf dan dient
geheimhouding gewaarborgd te zijn, vooral met het oog op het beschermen van de kandidaten. Dat de
bespreking van de profielschets in vertrouwelijkheid heeft plaats gevonden is een keuze van uw raad
geweest.
Hoe precair de vertrouwelijkheid is, blijkt overigens ook uit de open brief zelf. Door in de brief te spreken
over “forse financiële verliezen rond het project Westergouwe ” balanceren de briefschrijvers op de grenzen
van vertrouwelijkheid.
Ons uitgangspunt is: openbaarheid voorop; zo weinig mogelijk besloten / vertrouwelijk te behandelen,
behalve als dat de belangen van de gemeente, aan gemeente gelieerde partijen/bedrijven, burgers of
organisaties schaadt. Een en ander onverminderd het bepaalde in de WOB. In voorkomende gevallen zullen
wij de overwegingen die ten grondslag liggen aan de vertrouwelijkheid expliciet onderbouwen. Indien uw
raad dat wenst, is ons college gaarne bereid met uw raad in gesprek te gaan over de huidige procedures en
afspraken.
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Met vriendelijke groet,,
Burgemeester en Wethouders van Gouda,
de secretaris,
de burgemeester,
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