
Aan de heer drs. T. van de Poppe 
Kruisweg 594 
2132 CG Hoofddorp 
 
Onderwerp: Besluit op verzoek opheffen geheimhouding 
        Woerden, 22 november 2018, 
 
Geachte heer Van de Poppe, 
 
Op 14 november 2018 heb ik uw brief ontvangen met het verzoek tot het opheffen van de 
geheimhouding ten aanzien van de rapportage ‘Verkenning conflictsituatie rekenkamercommissie 
Woerden d.d. 17 september 2018’. 
Hierbij ontvangt u het besluit op uw verzoek.  
 
Uw verzoek 
Bij besluit van 12 oktober 2018 heb ik op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet 
besloten om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de rapportage ‘Verkenning conflictsituatie 
rekenkamercommissie Woerden d.d. 17 september 2018’. Op 17 oktober 2018 is dit besluit van 12 
oktober per e-mailbericht aan u toegestuurd. 
In uw brief verzoekt u om de geheimhouding in te trekken zodat u zich kunt laten bijstaan door 
deskundigen in het vervolg van de procedure. 
 
Besluit 
Het besluit tot het opleggen van de geheimhouding is gebaseerd op artikel 10, tweede lid, aanhef en 
onder e. van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), dat ziet op de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer. Dit artikellid bepaalt dat informatie niet openbaar hoeft te worden gemaakt als het belang 
daarvan niet opweegt tegen het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
 
Het rapport ‘Verkenning conflictsituatie rekenkamercommissie Woerden’ is, na een periode van 
ernstige interne conflicten binnen de rekenkamercommissie van de gemeente Woerden, opgesteld 
door de extern deskundige de heer W. de Jong. In dit rapport is informatie opgenomen over het 
persoonlijk functioneren van de voorzitter en de vier leden van de rekenkamercommissie. In de 
rapportage is met naam en toenaam aangegeven hoe de verschillende vijf leden van de 
rekenkamercommissie functioneren. Gelet hierop heb ik besloten het belang van eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie zwaarder te 
laten wegen dan het belang van openbaarmaking van de rapportage.  
 
Sinds het opleggen van de geheimhouding op 12 oktober 2018 zijn de omstandigheden voor het 
opleggen van de geheimhouding niet gewijzigd.  
Daarom heb ik besloten om uw verzoek tot het opheffen van de geheimhouding niet te honoreren.  
 
In uw verzoek geeft u aan dat u de geheimhouding wilt laten intrekken, zodat u zich kunt laten bijstaan 
door deskundigen in het vervolg van de procedure. Wij wijzen u er op dat u het geheime rapport kunt 
delen en bespreken met een advocaat, aangezien een advocaat vanuit zijn professie en de 
gedragsregels die daarbij gelden gehouden is tot geheimhouding van de door hem behandelde zaken.  
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer M. Tobeas, tel 0348 - 428 510  
U kunt ook een e-mail sturen naar tobeas.m@woerden.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
de voorzitter van het presidium,  

 
 
M.L.A. Hollemans 

 
Bezwaar 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) binnen zes weken een bezwaarschrift 
tegen het besluit indienen en sturen aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 45 , 3440 AA Woerden.  


