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Wijze van ter beschikking stellen van stukken waarop een verplichting tot
geheimhouding geldt

Inleiding
Vanuit de gemeenteraad is aangegeven dat de huidige wijze van het ter beschikking stellen van
stukken waarop een verplichting tot geheimhouding geldt –ter inzage op de griffie – bewerkelijk is.
Daarbij is de wens geuit om stukken digitaal via een versleuteling ter beschikking te stellen.
Relevant is allereerst welke werkwijze de raad heeft vastgelegd in zijn Reglement van Orde (RvO).

Wat zegt het RvO?
Artikel 11, tweede lid van het Reglement van Orde regelt het ter beschikking stellen van stukken
waarvoor en verplichting tot geheimhouding geldt. De raad is dus gehouden aan deze werkwijze.
Artikel 11 – Ter beschikking stellen van stukken
1. Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden
gelijktijdig met het verzenden van de oproep gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem.
2. Indien omtrent stukken, als bedoeld in het eerste lid, op grond van de Gemeentewet
geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van
de griffier en verleent de griffier de leden van de raad inzage.
In de toelichting bij het artikel is hierover het volgende opgenomen:
Toelichting artikel 11
Het op internet raadpleegbare informatiesysteem is voor iedere burger toegankelijk. In het
raadsinformatiesysteem staan in ieder geval de agenda’s, de bijbehorende stukken en een lijst met
ingekomen stukken. Ook is via dit systeem het audioverslag terug te luisteren.
Het tweede lid stelt verplicht dat de agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de
in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, tegelijkertijd met de
oproep aan de leden worden bekend gemaakt. De in artikel 25, eerste en tweede lid, bedoelde
stukken zijn stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd. Hier wordt melding van
gemaakt op de stukken. Deze liggen ter inzage in de kluis in de leeskamer.
De griffiekamer doet dienst als leeskamer.
Het huidige RvO biedt dus geen ruimte om stukken waarop een verplichting tot geheimhouding rust
digitaal ter beschikking te stellen.
.

Voorstel van de griffie
Uiteraard is het mogelijk om het RvO te wijzigen. Voorgesteld wordt echter om artikel 11 van het
reglement van orde, alsmede de toelichting hierop, ongewijzigd te laten.
Aan het digitaal ter beschikking stellen van geheime stukken kleven namelijk onder andere
beveiligingsrisico’s. Met het op deze wijze ter beschikking stellen kan niet worden gegarandeerd dat
stukken onverhoopt in handen van derden komen. Dat is een onverantwoord risico.
De door de Woerdense raad vastgelegde werkwijze sluit bovendien aan bij de werkwijze van andere
gemeenten en bij de recentste modelverordening (2018) van de VNG waarin over het ter beschikking
stellen van geheime stukken het volgende staat vermeld:
Stukken waaromtrent op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de wet geheimhouding is
opgelegd, blijven in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier. De griffier
verleent de raadsleden op verzoek inzage.
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