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MOTIE OPHEFFING GEHEIMHOUDINGSPLICHT
De Raad van de gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 28 juni 2012 ter behandeling van
raadsbesluit nummer 2012-084 over de 'bekrachtiging geheimhouding'.
Constaterende dat:
de 'bekrachtiging geheimhouding van besluiten en bijlagen' sinds de besluitvormende
raadsvergadering van 23 april 2009 een standaard agendapunt is geworden;
de raad sindsdien geheimhouding heeft bekrachtigd van belangrijke economische en
financiële documenten omtrent de ontwikkelingen van de Noordse Buurt, de
sleutelprojecten, actualisaties van grondexploitatie, rekenkamerrapporten e t c ;
de raad in zijn beslissing tot bekrachtiging geheimhouding de belangenafweging dient te
maken op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, in het bijzonder of
het publieke belang van participatie en controle op het openbaar bestuur opweegt tegen
de economische en financiële belangen van de gemeente;
een door (de meerderheid van) de raad bekrachtigde geheimhoudingsplicht derogeert
aan de Wet openbaarheid van bestuur, dat m.a.w. deze bekrachtiging de democratische
legitimatie vormt op basis waarvan verzoek van een burger om inzage in deze stukken,
zonder toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur kan worden afgewezen;
een afwijzende beslissing op een dergelijk verzoek om informatie geen besluit is (geen
rechtsgevolg heeft) en een burger dus geen bezwaar en beroep kan instellen, en het
voor een burger dus feitelijk onmogelijk is om kennis te nemen van de inhoud van deze
besluiten en bijlagen;
op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding van deze stukken door
allen van hen die daarvan kennis dragen in acht dient te worden genomen 'totdat de raad
haar opheft', waarna de Wet openbaarheid van Bestuur weer van toepassing is en de
rechtsbescherming van burgers opnieuw wordt gewaarborgd.
Is van mening dat:
in een duaal stelsel de gemeenteraad een controlerende en kaderstellende taak heeft,
maar dat door bekrachtiging van geheimhouding van wezenlijke stukken een openbare
en transparante controle op de sleutelprojecten en de ontwikkelingen in de Noordse
Buurt feitelijk onmogelijk is gemaakt, mede aangezien schending van de
geheimhoudingsplicht strafbaar is gesteld ex. art. 272 Sr;
er zich onder de besluiten en bijlagen waarvan de raad geheimhouding heeft
bekrachtigd, ongetwijfeld stukken zullen bevinden waarvan economische of financiële
belangen van de gemeente thans nog zwaarder wegen dan het publieke belang van
participatie en controle op het openbaar bestuur;
er anderzijds ook besluiten en bijlagen zullen zijn die, gezien de huidige stand van zaken
- waarbij de onderhandelingen met de kwekers in de Noordse Buurt zijn gestaakt - niet
langer meer de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen bemoeilijken, en die sinds bekendmaking van het Aankoopkader - niet langer de grondverwervingsstrategie
van de gemeente zou kunnen ondermijnen;
nadat de raad de geheimhouding heeft opgeheven en nadat burgers een verzoek om
informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur hebben kunnen indienen, de
(schadelijke) gevolgen voor de gemeente wellicht niet te overzien zijn, maar dat de
uiteindelijke belangenafweging over al dan niet openbaarmaking dan aan de rechter zal
toekomen - en niet aan (de meerderheid van) de raad.
Verzoekt het college om:
in samenspraak met de raad de besluiten en bijlagen te inventariseren waarvan
geheimhouding kan worden opgeheven;
op grond van artikel 25 van de Gemeentewet over te gaan tot opheffing van de
geheimhoudingsplicht van deze besluiten en bijlagen,/

