
 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp    Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar het proces rond geheimhouding’ 

Datum Behandeling  19 mei 2021 

Portefeuillehouder    Wethouder Bastiaans (ter vervanging van Burgemeester Penn-te Strake) 

Aanwezig  Via video-vergaderen: woordvoerders, wethouder Bastiaans, griffier Bodewitz, de 
heer Dreuw (Rekenkamer Maastricht), ambtenaren Schols, Bindels en Coenen, 
de voorzitter en secretaris.  
Via de live-stream: raadsleden, burgerleden, en burgers 

Woordvoerders    Peeters (CDA), Steijns (SPM), Korsten (GroenLinks), Pas (D66),  
  Slangen (PvdA), Severijns (VVD), Gerats (SP), Meese (Partij Veilig  
  Maastricht), Betsch (PVV), Gorren (SAB), Bronckers (50PLUS),  
  Philipsen (Groep Alexander Lurvink). 

Voorzitter  Mevr. Van Ham 

Secretaris  Dhr. Golsteijn  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de raadsronde en schetst de inhoud en het verloop van de 
ronde. 
 
Na de informatieronde van eerder op de avond krijgen alle woordvoerders in de 
raadsronde de gelegenheid om in twee termijnen een bijdrage te leveren en op 
elkaar te reageren. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over o.a.:   

   de totstandkoming van kaders en de verordening, het beheer van het register, de  
   actieve informatieplicht, formeren werkgroep, verantwoordelijk 
   portefeuillehouder die tevens voorzitter van de raad is. Ook is er aan de orde de      
   lokale verordening danwel een handboek soldaat, positie burgerleden, relatie  
   met nieuwe werkwijze raad, reflectie door college op openbaarheid, actieve en  
   passieve informatieplicht college, rol griffier. Daarnaast is gesproken over een  
   de rol van de raad, informatieverstrekking aan de raad, wet openbaarheid  
   bestuur, ambtelijke werkgroep danwel raadswerkgroep, burgerleden i.r.t. de  
   definitie gemeenteraad, toetsing geheimhouding door de raad.                        
 

De portefeuillehouder en de griffier reageren op de bijdragen van de 
woordvoerders.      

   
  De voorzitter vraagt op welke wijze verder gegaan wordt met de uitvoering van de  
  aanbeveling aangaande het verduidelijken van de processen rondom  
  geheimhouding. De griffier neemt het initiatief om op korte termijn - voor de  
  zomer - in afstemming met college cq ambtelijke organisatie een  
  handreiking/protocol ter beschikking te stellen aan de raad en organisatie, waarin  
  aspecten rondom geheimhouding worden verduidelijkt. 
  Vervolgens bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit zij de  
  vergadering. 

Toezeggingen    / 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Rekenkamerrapport ‘Onderzoek naar het proces rond geheimhouding’ 

Datum 19 mei 2021 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar BLM Golsteijn 

Doel van de bijeenkomst  Raadsleden hebben met elkaar en de portefeuillehouder in debat kunnen gaan 
over het rekenkamerrapport en de aanbevelingen. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

De Rekenkamer heeft op 13 april 2021 het rapport aan de raad verstrekt. Na 
de informatieronde volgt aansluitend/gelijktijdig een raadsronde. De 
besluitvorming over de aanbevelingen is voorzien in de raadsvergadering van 
25 mei 2021. 

Inhoud  De aanleiding voor de Rekenkamer Maastricht om zich in dit onderwerp te 
verdiepen, was een overleg van de rekenkamer met de Commissie Begroting 
en Verantwoording van de gemeenteraad over het onderzoeksprogramma 
2020 van de rekenkamer. Eén van de onderwerpen die vanuit de commissie 
werd geopperd was geheimhouding/vertrouwelijkheid. Voor dit onderwerp 
bestond in de commissie belangstelling omdat meerdere raadsleden vragen 
hadden over de toepassing van de regels over geheimhouding door het 
college. De mogelijkheid werd niet uitgesloten dat het college vaker 
geheimhouding oplegt dan nodig, dat de procedures niet altijd consequent 
worden toegepast en dat de status van “vertrouwelijk” verstrekte informatie 
onduidelijk was. De rekenkamer heeft daarop besloten een verkenning naar de 
van toepassing zijnde regelgeving uit te voeren.  

De Rekenkamer heeft een onderzoek naar het proces rond geheimhouding 
uitgevoerd. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de landelijke en lokale 
regels rondom geheimhouding en volgt de gemeente Maastricht deze regels 
over het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding in het 
verkeer tussen college en raad? 

Op basis van haar onderzoek heeft de Rekenkamer zeven aanbevelingen 
geformuleerd. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende raadsvoorstel. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft normaal geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan 
immers nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de 
ambtenaar een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van 
de voorzitter. Aangezien een deel van de aanbevelingen ook de raad(sgriffie) 
direct aangaan, is de griffier ook uitgenodigd om deel te nemen aan de ronde.  



 

 

 

 

 

 

 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Inwoners kunnen de vergadering via de live-stream volgen.  

Vervolgtraject De behandeling in de raadvergadering is voorzien op 25 mei 2021. 

 


