
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Informatieronde 

 

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  
 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad is door de rekenkamer geïnformeerd over de inhoud van haar rapport 
en heeft de gelegenheid gehad om vragen te stellen. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst. 

Korte presentatie (maximaal 15 minuten), gevolgd door het beantwoorden van 
verhelderende/ informatieve vragen uit de raad. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De Rekenkamer heeft op 13 april 2021 het rapport aan de raad verstrekt. Dit is 
de eerste bijeenkomst over deze rapportage. Er 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 

Zich te informeren en verhelderende en informatieve vragen te stellen zodat zij 
alle informatie hebben om later het debat te kunnen voeren. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder plaats te nemen bij de informatiebijeenkomst. Bij 
uitzondering kan de wethouder een korte reactie of toelichting geven op 
uitnodiging van de voorzitter. 



 

 

 

 

 

 

 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

Eventueel als toehoorder plaats te nemen bij de informatiebijeenkomst.  

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Inwoners kunnen de vergadering via de live-stream volgen.  

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
informatieronde 

Rekenkamer Maastricht 

Vervolgtraject 1. De behandeling van een rekenkamerrapport begint met een 
informatieronde.Tijdens deze ronde geeft de Rekenkamer een toelichting op 
haar bevindingen en kunnen de woordvoerders vragen aan de Rekenkamer 
stellen.  

2. Aansluitend aan/gelijktijdig met de informatieronde is een raadsronde. 
Tijdens deze raadsronde debatteert de raad met elkaar en met de 
portefeuillehouder over het rapport en de verschillende aanbevelingen die de 
rekenkamer doet. Er is tevens de gelegenheid om vragen te stellen aan de 
portefeuillehouder en de griffier. 

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

 


