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Behandelend ambtenaar 
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Bijlagen  

Bijlage 1. Raadsbesluit 

Bijlage 2. Register geheime informatie, peildatum 

januari 2022 

 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

 

Een keer per jaar wordt een register geheime informatie voorgelegd aan de gemeenteraad met 

een voorstel over handhaving dan wel opheffing van de geheimhouding. De Rekenkamer heeft 

het proces van geheimhouding onderzocht in 2021. Met het oog op de conclusies en 

aanbevelingen is het register aangepast. In het geactualiseerde register is ervoor gekozen om 

alle stuken die bij een onderwerp horen, in samenhang te presenteren, Zo heeft de raad een 

duidelijk markeringspunt van stukken die nog geheim zijn. Het actuele overzicht is bijgewerkt 

tot en met januari 2022. 

 

Beslispunten 

1. De geheimhouding voor de desbetreffende onderwerpen te handhaven dan wel op te 

heffen conform het advies zoals opgenomen in het register geheime informatie, 

peildatum januari 2022 
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1. Aanleiding , bevoegdheden en context 

De gemeenteraad ontvangt jaarlijks een bijgewerkt register van geheime informatie. Daarin 

staat per onderwerp een voorstel over handhaving dan wel opheffing van de geheimhouding. 

Het vorige register is op 15 december 2020 door uw raad vastgesteld. Het huidige voorstel is 

ter consultatie voorgelegd aan het college. 

Met de nieuwe werkwijze wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport 

Onderzoek naar het proces rond geheimhouding (maart 2021) van de Rekenkamer Maastricht 

(RKM). In het rapport heeft de RKM onder andere geconstateerd dat het register een formele 

weergave is van de stukken en de informatie waarop geheimhouding rust; de procedures rond 

geheimhouding, dat wil zeggen opleggen, bekrachtigen en opheffen, niet altijd op dezelfde 

manier worden toegepast; en dat er geen afspraken zijn gemaakt over de informatie die in het 

register moet worden vastgelegd. De RKM concludeerde dat de afspraken rond het register 

geheime informatie duidelijker kunnen. Tot slot heeft de RKM aanbevolen om het register een 

centrale functie te geven zodat het dient als markeringspunt voor raadsleden over geheime 

stukken en om het register vaker dan één keer per jaar te bespreken zodat het te allen tijde 

duidelijk is welke informatie (nog steeds) geheim is. Ook beval de RKM aan om in het register 

die informatie op te nemen waarin staat waarop de raad geheimhouding heeft opgelegd, ofwel 

in een besloten vergadering ofwel na bekrachtiging op voorstel van het college. In die gevallen 

is de raad immers de 'beheerder' van de geheimhouding van de items op het register. 

Met het oog op deze aanbevelingen is, anders dan het voorgaande register, in het 

voorliggende register gekozen om raadsvoorstellen of andere documentatie, 

bekrachtigingsbesluiten en verslagen in samenhang te presenteren, door op te nemen:  

- voor zo ver mogelijk conform geheimhouding een uitgebreidere beschrijving op  

hoofdlijnen van het onderwerp opdat het zo ver mogelijk transparant is waarom 

geheimhouding noodzakelijk is; 

- voor wie de geheime informatie bestemd is; 

- van wie de geheime informatie afkomstig is; 

- wanneer, waar en door wie geheimhouding is opgelegd 

- de juridische grondslag voor geheimhouding; 

- gewenste duur van en eventuele datum opheffen geheimhouding;  

- verwijzingen naar bijhorende bekrachtigingsbesluiten en/of verslagen in het 

raadsinformatiesysteem (RIS).  
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Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt in de griffie en met de ambtelijke organisatie waardoor 

duidelijk is wat ieders rol in het proces is. In de procedures van de griffie is vastgelegd dat 

wanneer er geheimhouding wordt opgelegd, bekrachtigd dan wel opgeheven of verslaglegging 

over plaatsvindt, het register wordt bijgewerkt. Met de het archief worden afspraken gemaakt 

over het bewaren, inzien van en archivering van geheime stukken. Door het register continu 

aan te vullen volgens eenduidige procedures, is te allen tijde duidelijk welke informatie (nog 

steeds) geheim is. Conform de aanbeveling van de RKM zal de griffie het register meerdere 

malen per jaar publiceren. Daarmee wordt het register nog meer een markeringspunt voor 

raadsleden over geheime stukken. 

Er is gepoogd om de nieuwe systematiek ook voor oudere onderwerpen door te voeren. Het bleek niet 

altijd mogelijk om de nieuwe behoefte aan informatie ‘met de kennis van toen’ te verenigen en aan te 

vullen. Het register is immers in het verleden niet met dat perspectief opgezet en gehanteerd. Door het 

ontwikkelen en vullen van het nieuwe register volgens een nieuwe systematiek, wordt het register wat later 

dan gebruikelijk aan de gemeenteraad voorgelegd 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

organisatieonderdeel Raadsgriffie, korr.no. 2022.10733; 

 

BESLUIT: 

 

De geheimhouding voor de desbetreffende documenten te handhaven dan wel op te heffen conform 

het advies zoals opgenomen in het register geheime informatie, peildatum januari 2022. 

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van.21 juni 2022 

 

de griffier,  de voorzitter, 

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}} {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}} 

 

 

 


