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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Verzoek tot het opheffen van de geheimhouding 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

- De geheimhouding die rust op de notitie van Houthoff d.d. 7 januari 2019 op de 
onderdelen 5.4 en 5.5 in stand te laten en voor het overige op te heffen, en; 

- De geheimhouding die rust op de notitie van Houthoff d.d. 15 april 2019 op de 
onderdelen 3.1 tot en met 3.5 in stand te laten en voor het overige op te heffen, en; 

- De geheimhouding die rust op het verslag van besloten raadsvergadering van 9 mei 
2019 en de aanwezigheidslijst op te heffen, en; 

- De verzoeker middels bijgevoegde brief van het besluit op de hoogte te stellen. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 12 december 2019 
Zaaknummer : BB19.00548 
Voorstelnummer : RAAD190207 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 november 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Juridische Zaken en Inkoop 
Opsteller(s) : Paul Goossens 
Telefoonnummer : 06-15430994 
Bijlagen:  : 1 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
 
Op 6 juni 2019 heeft het college van B&W een verzoek op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur (hierna: Wob) ontvangen. Met dit verzoek werd verzocht om openbaarmaking 
van documenten waarop geheimhouding rust. De documenten hebben betrekking op het 
voorbereidingsbesluit ‘Centrum Bergen’ van 9 mei 2019. De geheimhouding is door uw 
gemeenteraad bekrachtigd. Op grond van vaste jurisprudentie zijn verzoeken tot het 
openbaarmaken van documenten waarop geheimhouding rust tevens verzoeken tot het 
opheffen van die geheimhouding. Het verzoek wordt daarom voorgelegd aan uw 
gemeenteraad.  
 
Met dit advies neemt u een besluit op het verzoek 
 
KEUZERUIMTE 
 
Uw raad beschikt over keuzeruimte over het al dan niet opheffen van de geheimhouding. De 
geheimhouding betreft een raadsbevoegdheid die door een rechter terughoudend zal worden 
getoetst. 
 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 
Bij uw raad berusten vier documenten die binnen de omvang van het Wob-verzoek vallen 
waarop een geheimhoudingsplicht rust. Het betreffen de volgende documenten: 

1. Notitie Houthoff d.d. 7 januari 2019; 
2. Notitie Houthoff d.d. 15 april 2019;  
3. Notulen besloten raadsvergadering 9 mei 2019; 
4. Presentielijst besloten raadsvergadering 9 mei 2019. 

 
De documenten zoals deze in de openbaarheid kunnen worden gebracht liggen ter inzage bij 
de griffie. 
 
Hieronder wordt toegelicht waarom wordt voorgesteld de geheimhouding (al dan niet 
gedeeltelijk) op te heffen.  
 
Notities Houthoff  
Houthoff heeft op 7 januari 2019 en 15 april 2019 twee notities opgesteld over het nemen 
van het voorbereidingsbesluit. Uw gemeenteraad heeft de geheimhoudingsplicht op beide 
notities bekrachtigd om enerzijds te verzekeren dat het voorbereidingsbesluit effectief kon 
worden genomen en anderzijds de procespositie van de gemeente in eventuele toekomstige 
procedures niet te verzwakken. Dit eerste belang is met het inwerkingtreden van het 
voorbereidingsbesluit komen te vervallen. In de documenten wordt ingegaan op de 
procedurele vereisten voor een voorbereidingsbesluit, de werking, de beperkingen en de 
mogelijke vervolgstappen. Ook wordt ingegaan op het geldende planologische regime. Al 
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deze informatie vloeit voort uit de wet of andere rechtsbronnen. De geheimhouding die rust 
op deze onderdelen van het document kan daarom worden opgeheven.  
 
Het tweede belang dat bij de stukken van Houthoff is gemoeid, namelijk het belang van de 
procespositie van de gemeente, is nog actueel. Bij het besluit van 9 mei 2019 is vermeld dat 
niet een termijn kon worden opgenomen voor het opheffen van de geheimhouding omdat de 
noodzaak tot het instandhouden van de geheimhouding mede afhankelijk zou zijn van het 
besluit van uw raad. Nu het voorbereidingsbesluit door uw raad is aangenomen en inwerking 
is getreden is het belang van de geheimhouding nog actueel. Daarom wordt voorgesteld om 
de geheimhouding op te heffen voor zover met openbaarmaking van de documenten de 
procespositie van de gemeente niet wordt aangetast. Met dit besluit heft u de geheimhouding 
zoveel mogelijk op zonder daarbij de (toekomstige) belangen van de gemeente te schaden. 
 
Raadsdocumenten  
De andere twee documenten waarop nog een geheimhoudingsplicht rust betreffen de 
notulen van de besloten raadsvergadering en de presentielijst van de raadsvergadering van 
9 mei 2019. Deze documenten zijn door ons college beoordeeld en niet is gebleken van een 
zwaarwegend actueel belang dat noopt tot instandhouding van de geheimhouding. Voor 
zover uit de notulen blijkt dat is gesproken over onderwerpen die te maken hebben met 
eventuele toekomstige procedures kan daaruit geen informatie op worden gemaakt die de 
procespositie van de gemeente zal aantasten. Daarom wordt uw raad geadviseerd om de 
geheimhouding die rust op deze twee documenten op te heffen.  
 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 
Het college deelt de hierboven opgenomen overwegingen.  
 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 
Niet van toepassing.  
 
 
RISICO’S  
 
Tegen het besluit staat bezwaar en beroep.  
 
 
FINANCIËN  
 
Niet van toepassing.  
 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
Alle derde-belanghebbenden en opstellers van de documenten zijn geïnformeerd over het 
opheffen van de geheimhouding.  
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UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
 
Indien uw raad positief besluit op het advies neemt ons college zo spoedig mogelijk een 
besluit over de openbaarheid van de stukken. 
 
 
BIJLAGEN 

1. Geanonimiseerd besluit op het verzoek. 
 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
De documenten waar u een besluit op neemt liggen ter inzage bij de griffie. Tevens is een 
versie bij de griffie ter inzage gelegd zoals ons college voornemens is deze openbaar te 
maken. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


	OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
	Het college deelt de hierboven opgenomen overwegingen.
	RISICO’S
	FINANCIËN
	COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL


