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documenten - referteperiode: 9 maart 2016 tot 20 december 2017

Voorgesteld besluit

1. De geheimhouding ten aanzien van (geheime) documenten in de onderstaande
dossiers op te heffen:
a. dossier: (RIS) 1700346, Kredietaanvraag uitvoering Dagrecreatieterrein en
Kop van 't Land Nieuwe Dordtse Biesbosch (mozaieknummer 1616326) de
documenten Geactualiseerde natuurexploitatie 2016 en de Toelichting op de
natuurexploitatie 2016;
b. dossier: (RIS) 1748584, Startnotitie 'Essenhof samen met de markt
(mozaieknummer 1644391) het document bijlage 1 Financiële informatie
Geheim;
c. dossier: (RIS) 1796420, Lidmaatschap Coöperatie ParkeerService U.A.
(mozaieknummer 1710513) het document raadsinformatiebrief van
27 september 2016 (SO/1710513);
d. dossier: (RIS) 1840703, Raadsinformatie inzake Uitwerking voorkeurscenario
"Essenhof" (mozaieknummer 1752831) het document Bijlage 1 Memo
Financiële uitwerking businesscase Essenhof 2017;
e. dossier: (RIS) 1888585, Doordecentralisatie onderwijshuisvesting "Om niet"
(mozaieknummer 1797259) het document Toekomstscenario's
Onderwijshuisvesting;
2. in dossier: (RIS) 1919772, Stand van zaken richting de kadernota 2018 (RIB)
(mozaieknummer 1831235) het document raadsinformatiebrief van 4 april 2017
(SBC/1831235) feitelijk openbaar te maken.
Samenvatting

Het college kan om bepaalde redenen ervoor kiezen ten aanzien van een document
geheimhouding op te leggen. Indien dit document voor de raad is bestemd/naar de
raad wordt gestuurd, dient de raad deze geheimhouding in zijn eerst volgende
vergadering te bekrachtigen.
Een opgelegde geheimhouding ten aanzien van een document dient niet langer dan
noodzakelijk op dit document te blijven rusten. Dat past namelijk niet bij openbaar
besturen.
Op grond van artikel 25, lid 4 Gemeentewet kan in situaties, waarin de raad de door
het college opgelegde geheimhouding heeft bekrachtigd, alleen de raad de
geheimhouding opheffen. Met dit raadsvoorstel stelt het college de raad voor om een
aantal opgelegde (en bekrachtigde) geheimhoudingen uit de periode 9 maart 2016
tot 20 december 2017 op te heffen, omdat de toen geldende redenen voor het
opleggen (en bekrachtigen) van de geheimhouding niet meer van belang zijn.
Inleiding

De griffier heeft opdracht gegeven om - in het kader van openbaar bestuur periodiek te controleren of een door het college opgelegde en door de raad
bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van een geheim document dient voort te
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duren. Als dit niet meer het geval is, dient die geheimhouding te worden opgeheven,
waarmee het betreffende document automatisch openbaar wordt.
Een opgelegde geheimhouding ten aanzien van stukken, die naar de raad zijn
gestuurd, kan op grond van artikel 25, lid 4 Gemeentewet alleen door de
gemeenteraad worden opgeheven (en alleen in een vergadering die blijkens de
presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is
bezocht).
De griffier heeft voor deze opdracht als controleperiode 9 maart 2016 tot
20 december 2017 doorgegeven.
Doelstelling

De doelstelling van het voorstel is dat geheimhouding niet langer dan strikt
noodzakelijk op documenten blijft rusten.
Argumenten

De hierboven genoemde periode is gescreend. Er zijn 38 raadsvoorstellen gevonden,
waarin om een bepaalde reden ten aanzien van één of meer documenten
geheimhouding is opgelegd en bekrachtigd.
Van dit aantal kan bij 5 raadsvoorstellen de geheimhouding ten aanzien van een
aantal documenten worden opgeheven. Bij 1 raadsvoorstel hoeft alleen nog maar het
betreffende document openbaar gemaakt te worden, omdat u destijds bij
bekrachtiging tegelijkertijd heeft besloten tot opheffing ervan tegen een later (in het
beslispunt genoemd) tijdstip1.
Het betreft de volgende (MOZAIEK-/RIS-)zaken en documenten. In de voetnoot
horend bij het betreffende dossier is aangegeven ten aanzien van welk document de
geheimhouding destijds was opgelegd c.q. bekrachtigd. Daarbij is vervolgens
aangegeven waarom geheimhouding niet langer noodzakelijk is.
- dossier: (RIS) 1700346, Kredietaanvraag uitvoering Dagrecreatieterrein en
Kop van ’t Land Nieuwe Dordtse Biesbosch (mozaieknummer 1616326) de
documenten Geactualiseerde natuurexploitatie 2016 en de Toelichting op de
natuurexploitatie 20162;
- dossier: (RIS) 1748584, Startnotitie 'Essenhof samen met de markt
(mozaieknummer 1644391) het document bijlage 1 Financiële informatie
Geheim3-,

1 De geheimhouding ten aanzien van de documenten in de overige 32 raadsvoorstellen kan nog niet
worden opgeheven: de bij deze besluiten vermelde redenen zijn nog steeds actueel.
2 Dit betreft een voorstel van het Intergemeentelijk Projectmanagement (IPM). De geheimhouding
was opgelegd en bekrachtigd ten aanzien van de documenten Geactualiseerde natuurexploitatie
2016 en de Toelichting op de natuurexploitatie 2016, omdat destijds openbaarmaking van de
natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch kon leiden tot kostenverhoging voorde verwerving van
gronden in het project Nieuwe Dordtse Biesbosch en - voor de aanbesteding van de uit te voeren
werken - tot verzwakking van de onderhandelingspositie van de gemeente. Door het verstrijken
van de tijd zijn de gegevens niet meer relevant genoeg om de geheimhouding te laten voortduren.
3 Dit betreft een voorstel van het bedrijf De Essenhof. De geheimhouding was opgelegd en
bekrachtigd ten aanzien van het document bijlage 1 Financiële informatie Geheim, omdat hierin
financiële gegevens zijn opgenomen, die de onderhandelingspositie van de gemeente bij de
uitwerking van het projectvoorstel en de financiële positie van de gemeente tijdens een
aanbestedingsprocedure konden verzwakken. Het op afstand plaatsen van De Essenhof is inmiddels
van de baan.
Door het verstrijken van de tijd zijn de gegevens niet meer relevant genoeg om de geheimhouding
te laten voortduren.
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- dossier: (RIS) 1796420, Lidmaatschap Coöperatie ParkeerService U.A.
(mozaieknummer 1710513) het document raadsinformatiebrief van 27 september
2016 (SO/1710513)4;
- dossier: (RIS) 1840703, Raadsinformatie inzake Uitwerking voorkeurscenario
"Essenhof" (mozaieknummer 1752831) het document Bijlage 1 Memo Financiële
uitwerking businesscase Essenhof 20175;
- dossier: (RIS) 1888585, Doordecentralisatie onderwijshuisvesting "Om niet"
(mozaieknummer 1797259) het document Toekomstscenario's
Onderwijshuisvesting6;
- dossier: (RIS) 1919772, Stand van zaken richting de kadernota 2018 (RIB)
(mozaieknummer 1831235) het document raadsinformatiebrief van 4 april 2017
(SBC/1831235)7.
Kanttekeningen en risico’s

Bij openbaar bestuur hoort een geheime status van een document een uitzondering
te vormen. En als een document toch de status geheim moet krijgen, dan dient de
geheimhouding niet langer dan strikt noodzakelijk op het stuk te blijven liggen.
Een onjuiste conclusie ten aanzien van het loslaten van de geheime status van een
document zou risico's kunnen opleveren, omdat bijvoorbeeld openbaarmaking van
zo'n document de financiële belangen van de gemeente gaat schaden.
Om dit risico zoveel mogelijk te vermijden, heeft zoveel mogelijk elk organisatie
onderdeel dat destijds het college tot geheimhouding heeft geadviseerd, zelf
onderzocht of 9de geheimhouding kan worden opgeheven.
Kosten en dekking

Niet van toepassing.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Dit betreft een voorstel van de sector Stadsontwikkeling. De geheimhouding was opgelegd en
bekrachtigd ten aanzien van het document raadsinformatiebrief van 27 september 2016, omdat
hierin gegevens zijn opgenomen, die - bij openbaarmaking ervan - de gemeente in een (financiële)
nadelige positie konden brengen bij een juridisch proces, dat mogelijk (door één van de partijen)
opgestart zou worden. Het risico van een juridisch geschil is niet meer aanwezig en door het
verstrijken van de tijd zijn de gegevens niet meer relevant genoeg om de geheimhouding te laten
voortduren.
5 Dit betreft een voorstel van het bedrijf De Essenhof. De geheimhouding was opgelegd en
bekrachtigd ten aanzien van het document Bijlage 1 Memo Financiële uitwerking businesscase
Essenhof 2017, omdat hierin financiële gegevens zijn opgenomen, die de onderhandelingspositie
van de gemeente bij de uitwerking van het projectvoorstel en de financiële positie van de gemeente
tijdens een aanbestedingsprocedure konden verzwakken. Het op afstand plaatsen van De Essenhof
is inmiddels van de baan.
Door het verstrijken van de tijd zijn de gegevens niet meer relevant genoeg om de geheimhouding
te laten voortduren.
6 Dit betreft een voorstel van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). De geheimhouding was
opgelegd en bekrachtigd ten aanzien van het document Toekomstscenario's Onderwijshuisvesting,
omdat het belang van openbaarmaking destijds niet opwoog tegen de financiële gevolgen van de
gemeente. Door het verstrijken van de tijd zijn de gegevens niet meer relevant genoeg om de
geheimhouding te laten voortduren.
7 Dit betreft een voorstel van de sector Stads Bestuurs Centrum (SBC). De geheimhouding was
opgelegd en bekrachtigd ten aanzien van het document raadsinformatiebrief van 4 april 2017
(SBC/1831235), omdat de daarin opgenomen data nog niet rijp waren voor besluitvorming. In het
betreffende raadsbesluit van 9 mei 2017 is destijds tegelijkertijd besloten om de geheimhouding op
te heffen tegen het moment dat het raadsvoorstel in zake de vaststelling van de kadernota 2018
op de raadsagenda werd geagendeerd. Dat laatste is in juni 2017 gebeurd. U heeft dus al besloten
tot opheffing van de geheimhouding. Rest nu alleen nog het daadwerkelijk openbaar maken van het
betreffende document.
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Communicatie en inclusief beleid

Zodra de gemeenteraad conform het voorstel heeft besloten, zal de griffie DIV
inlichten en het Raadsinformatiesysteem actualiseren.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Niet van toepassing.
Bijlagen

- ontwerp besluit.

burgemeester
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