
Tabel 1

STELLING Het	  is	  beter	  een	  vaste	  wob-‐ambtenaar	  
te	  laten	  beoordelen	  of	  gemeentelijke	  
documenten	  kunnen	  worden	  
geopenbaard,	  dan	  door	  iemand	  van	  de	  
afdeling	  zelf.

De	  gemeentesecretaris	  is	  niet	  de	  
aangewezen	  persoon	  om	  te	  bepalen	  of	  er	  
een	  integriteitsonderzoek	  wordt	  ingesteld	  
naar	  één	  of	  meer	  van	  zijn	  medewerkers,	  
omdat	  hij	  als	  eindverantwoordelijke	  een	  
belang	  heeF.

De	  gemeente	  Haarlem	  moet	  alle	  
toegewezen	  wob-‐verzoeken	  op	  
hun	  website	  publiceren.

Alle	  besluiten	  om	  documenten	  
geheim	  te	  verklaren,	  moeten	  op	  
één	  plek	  terug	  te	  vinden	  zijn.

Om	  de	  onaIankelijkheid	  van	  de	  adviescommissie	  te	  
waarborgen,	  mag	  de	  ambtelijk	  secretaris	  niet	  
deelnemen	  aan	  de	  stemming.

Toelich(ng Een	  wob-‐ambtenaar	  is	  op	  de	  hoogte	  van	  
rechterlijke	  wob-‐uitspraken.	  Zo	  zorgt	  hij	  
voor	  een	  efficiënte	  en	  consistent	  
uitvoering	  van	  de	  Wet	  openbaarheid	  van	  
bestuur.

De	  gemeentesecretaris	  is	  de	  algemeen	  
directeur	  van	  de	  ambtelijke	  organisa(e.	  Alles	  
wat	  binnen	  de	  ambtenarij	  gebeurt,	  valt	  onder	  
zijn	  verantwoording.

Bij	  de	  Rijksoverheid	  en	  provincie	  
Noord-‐Holland	  worden	  alle	  
geopenbaarde	  wob-‐documenten	  
op	  hun	  website	  gepubliceerd.	  Op	  
die	  manier	  heeI	  iedereen	  gelijke	  
toegang	  tot	  informa(e.	  Het	  beleid	  
van	  de	  Rijksoverheid	  en	  provincie	  
sluit	  aan	  bij	  het	  standpunt	  dat	  alle	  
informa(e	  openbaar	  is,	  tenzij	  de	  
rechter	  beslist	  dat	  het	  niet	  zo	  is.

Transparan(e	  betekent	  dat	  voor	  
iedereen	  inzichtelijk	  is	  wat	  er	  is	  
besloten	  en	  hoe	  die	  besluiten	  tot	  
stand	  zijn	  gekomen.

Als	  je	  het	  niet	  eens	  bent	  met	  een	  besluit	  van	  de	  
gemeente,	  kun	  je	  bezwaar	  maken.	  Dat	  doe	  je	  bij	  de	  
adviescommissie	  voor	  bezwaarschriIen.	  Deze	  
commissie	  bestaat	  uit	  twee	  leden	  die	  niet	  in	  dienst	  
zijn	  bij	  de	  gemeente	  Haarlem.	  De	  secretaris	  van	  de	  
adviescommissie	  is	  in	  Haarlem	  wel	  in	  dienst	  van	  de	  
gemeente	  en	  heeI	  ook	  stemrecht.	  Het	  stemrecht	  
wordt	  gebruikt	  om	  tot	  een	  eensluidend	  advies	  te	  
kunnen	  komen.	  

Trots	  Haarlem EENS EENS EENS EENS EENS

Jouw	  Haarlem VOLLEDIG	  MEE	  EENS EENS.	  In	  Asterdam	  is	  er	  een	  
integriteitscommissie	  die	  bestaat	  uit	  de	  
portefeuillehouder	  P&O,	  een	  lid	  van	  het	  
college,	  de	  gemeentesecretaris,	  de	  directeur	  
Concern	  OrganisaCe	  van	  de	  Bestuursdienst,	  
het	  Hoofd	  Bureau	  Integriteit	  en	  een	  
stadsdeelvoorziGer.	  Door	  deze	  samenstelling	  
wordt	  onaIankelijkheid	  beter	  geborgd.In	  
Asterdam	  is	  er	  een	  integriteitscommissie	  die	  
bestaat	  uit	  de	  portefeuillehouder	  P&O,	  een	  
lid	  van	  het	  college,	  de	  gemeentesecretaris,	  
de	  directeur	  Concern	  OrganisaCe	  van	  de	  
Bestuursdienst,	  het	  Hoofd	  Bureau	  Integriteit	  
en	  een	  stadsdeelvoorziGer.	  Door	  deze	  
samenstelling	  wordt	  onaIankelijkheid	  beter	  
geborgd.

EENS EENS.	  Dit	  komt	  de	  transparanCe	  
ten	  goede.

EENS.	  De	  Haarlemse	  verordening	  stelt	  dat	  de	  
secretaris	  lid	  is	  van	  de	  adviescommissie.	  Er	  zijn	  
andere	  gemeenten	  die	  ervoor	  gekozen	  hebben	  de	  
secretaris	  geen	  lid	  van	  de	  adviescommissie	  te	  laten	  
zijn.	  Voor	  de	  onaIankelijkheid	  zou	  het	  beter	  zijn	  de	  
secretaris	  geen	  lid	  van	  de	  adviescommissie	  te	  laten	  
zijn.	  Of	  alleen	  een	  adviserende	  geven	  als	  de	  
adviescommissie	  de	  secretaris	  om	  advies	  vraagt.

SP	  Haarlem EENS antwoord	  op	  alle	  stellingen	  EENS,	  behalve	  op	  
stelling	  2,	  dan	  hangt	  het	  er	  vanaf.	  
	  	  
Als	  het	  een	  klacht	  betreM	  van	  een	  burger	  of	  
van	  een	  klokkenluider	  dan	  ben	  ik	  het	  met	  de	  
stelling	  eens.	  De	  gemeentesecretaris	  is	  
leidinggevende	  en	  eindverantwoordelijk.	  Dus	  
als	  hij	  zelf	  vraagtekens	  zet	  bij	  dingen	  die	  
gebeuren	  binnen	  de	  organisaCe,	  dan	  kan	  hij	  
opdracht	  geven	  tot	  een	  onderzoek.	  Dat	  is	  een	  
paar	  jaar	  geleden	  ook	  gebeurd.	  Drie	  
medewerkers	  hebben	  toen	  strafontslag	  
gekregen.

EENS EENS EENS

OPHaarlem Kon	  ik	  maar	  EENS	  zeggen.	  Ik	  ben	  bang	  
dat	  in	  een	  dergelijke	  opzet	  de	  WOB-‐
ambtenaar	  onder	  onaanvaardbare	  druk	  
moet	  trachten	  de	  zorgvuldigheid	  als	  
uitgangspunt	  
te	  blijven	  hanteren.	  Een	  WOB-‐commissie	  
(combinaCe	  van	  drie	  tot	  vijf	  personen	  uit	  
de	  ambtelijke	  organisaCe,	  het	  college	  en	  
de	  raad	  en	  liefst	  ook	  de	  Haarlemse	  
burgerij)	  zou	  wellicht	  een	  hechtere	  basis	  
kunnen	  vormen,	  
maar	  een	  organisaCe	  waarin	  zaken	  te	  
verbergen	  zijn,	  blijM	  zeer	  moeilijk	  te	  
corrigeren.	  We	  moeten	  er	  daarom	  wel	  
met	  dubbele	  energie	  aan	  werken.

Min	  of	  meer	  mee	  EENS.	  Ik	  heb	  dit	  recent	  
ervaren.	  De	  gemeentesecretaris	  is	  de	  'baas'	  
van	  de	  ambtelijke	  organisaCe	  en	  moet	  voor	  
zijn	  mensen	  en	  hun	  output	  staan.	  Evenzeer	  is	  
de	  gemeentesecretaris	  verantwoordelijk	  voor	  
de	  integriteit	  van	  zijn	  organisaCe.	  Dat	  
betekent	  dat	  hij	  in	  staat	  moet	  zijn	  om	  de	  
integriteit	  in	  stand	  te	  houden	  tegenover	  
individuen	  of	  groepen	  in	  de	  organisaCe.	  
Gegeven	  het	  belang	  van	  een	  integer	  
funcConerend	  publiek	  orgaan	  zou	  een	  
commissie	  als	  genoemd	  door	  mij	  bij	  stelling	  1	  
hier	  ook	  een	  rol	  kunnen	  vervullen	  ter	  
ondersteuning	  van	  de	  gemeentesecretaris.	  
De	  gemeentesecretaris	  is	  en	  en	  blijM	  
eindverantwoordelijke,	  doch	  kan	  met	  een	  
dergelijke	  procesgang	  de	  transparanCe,	  de	  
objecCviteit	  en	  de	  zorgvuldigheid	  
benadrukken.

EENS EENS Mee	  EENS!	  Zo	  een	  structuur	  bedenk	  je	  als	  je	  sturing	  
wilt	  houden	  en	  angst	  heb	  voor	  het	  funcConeren	  van	  
een	  onaIankelijke	  Adviescommissie	  voor	  de	  
bezwaarschriMen.	  De	  commissie	  moet	  bestaan	  uit	  
minimaal	  3	  externe	  leden;	  evenwel	  ter	  verhoging	  van	  
de	  transparanCe	  van	  het	  funcConeren	  adviseer	  ik	  een	  
commissie	  van	  5	  externe	  leden.

VVD	  Haarlem EENS EENS EENS EENS EENS ‘We	  moeten	  als	  gemeente	  nog	  flinke	  
stappen	  maken’.

Christen	  Unie	  
Haarlem

EENS.	  Klinkt	  als	  een	  goed	  voorstel	  want	  
zorgt	  voor	  gezonde	  onaIankelijke	  
afstand.	  Wel	  denk	  ik	  dat	  het	  verstandig	  is	  
dat	  alCjd	  iemand	  met	  kennis	  van	  de	  
inhoud	  meekijkt.

GEEN	  MENING.	  Mijn	  vraag:	  wie	  dan	  wel?	  Ik	  
vind	  dat	  als	  er	  een	  integriteitsmelding	  is	  en	  
besloten	  wordt	  hier	  niets	  mee	  te	  doen,	  dit	  
onaIankelijk	  getoetst	  moet	  worden.

HELEMAAL	  EENS EENS ONEENS.	  De	  verordening	  regelt	  in	  arCkel	  19	  lid	  4	  dat	  
de	  leden	  en	  de	  secretaris	  van	  de	  adviescommissie	  
nemen	  niet	  deel	  aan	  de	  behandeling	  van	  een	  
bezwaarschriM	  indien	  zij	  vanwege	  een	  bepaald	  
belang	  niet	  objecCef	  kunnen	  zijn.	  Ik	  heb	  geen	  
aanwijzing	  dat	  de	  adviescommissies	  niet	  
onaIankelijk	  zouden	  optreden.

Hart	  voor	  Haarlem EENS,	  maar	  ook	  een	  beetje	  ONEENS,	  
omdat	  het	  niet	  uitmaakt	  of	  je	  door	  de	  
hond	  of	  de	  kat	  wordt	  gebeten,	  want	  
beide	  maken	  deel	  uit	  van	  het	  systeem

EENS EENS,	  de	  overheid	  moet	  
transparant	  zijn

EENS EENS,	  omdat	  de	  ambtenaar	  sinds	  een	  paar	  jaar	  
onderdeel	  is	  van	  de	  afdeling	  juridische	  zaken.	  Vroeger	  
zaten	  ze	  apart,	  om	  onaIankelijkheid	  te	  waarborgen.

CDA -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ ‘Het	  zijn	  belangrijke	  onderwerpen	  
aan.	  Maar	  de	  vragen	  zijn	  dermate	  
specifiek	  dat	  wij	  daar	  niet	  1,2,	  3	  op	  
willen	  en	  kunnen	  reageren	  zijnde	  een	  
parCjstandpunt.	  Wij	  willen	  graag	  op	  
een	  rusCger	  moment	  na	  de	  
campagne	  er	  nader	  over	  spreken.’

GroenLinks ONEENS.	  Wat	  ons	  betreM	  is	  een	  vaste	  
wob-‐ambtenaar	  niet	  nodig.	  De	  Wet	  
Openbaarheid	  Bestuur	  zegt	  dat	  in	  
principe	  alle	  informaCe	  van	  de	  overheid	  
openbaar	  dient	  te	  zijn.	  Uitzonderingen	  
op	  de	  regel	  zijn	  weGelijk	  vastgelegd	  en	  
als	  het	  goed	  is	  niet	  vrij	  interpretabel.

ONEENS.	  Van	  de	  gemeentesecretaris	  mag	  
verwacht	  worden	  dat	  hij	  of	  zij	  boven	  de	  
parCjen	  staat	  en	  de	  professionaliteit	  heeM	  
om	  objecCef	  te	  kijken	  naar	  het	  personeel,	  net	  
als	  dat	  van	  elke	  leidinggevende	  verwacht	  
mag	  worden.

EENS EENS/ONEENS.	  We	  kunnen	  de	  
consequenCes	  van	  dit	  statement	  
niet	  overzien.	  Wel	  dient	  de	  
afweging	  waarom	  wordt	  
afgeweken	  van	  de	  openbaarheid	  
beargumenteerd	  te	  worden.	  
(Bijvoorbeeld	  het	  strategische	  
belang	  bij	  vastgoedtransacCes),	  
bij	  voorkeur	  als	  opmerking	  bij	  de	  
agendering	  van	  stukken.	  
Bijkomend	  voordeel	  hiervan	  zou	  
zijn	  dat	  het	  onnodige	  discussies	  
in	  de	  Commissievergaderingen	  
voorkomt.

ONEENS.	  Alleen	  als	  de	  twee	  leden	  er	  niet	  uit	  komen	  
is	  de	  stem	  doorslaggevend.	  Ook	  hierin	  mag	  je	  van	  de	  
ambtelijk	  secretaris	  onparCjdigheid	  verwachten,	  
eisen	  zelfs.

D66 EENS EENS/ONEENS.	  De	  gemeentesecretaris	  moet	  
als	  hoofd	  van	  de	  gemeentelijke	  organisaCe	  
direct	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  aIandeling	  van	  
integriteitsmeldingen	  die	  (personen	  
binnen)	  zijn	  organisaCe	  aangaan.	  Overwogen	  
zou	  kunnen	  worden	  om	  een	  zogenaamde	  
integriteitscommissie	  in	  te	  stellen,	  waarin	  
naast	  de	  gemeentesecretaris	  ook	  andere	  
personen	  plaatsnemen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  
een	  lid	  van	  het	  college	  en	  een	  extern	  lid.	  

EENS EENS EENS/ONEENS.	  Bij	  de	  totstandkoming	  van	  de	  
verordening	  op	  de	  bezwaarschriMen	  in	  2014,	  zijn	  op	  
expliciet	  verzoek	  van	  D66	  2	  van	  de	  3	  leden	  van	  de	  
adviescommissie	  onaIankelijk	  geworden.	  Het	  
oorspronkelijke	  voorstel	  was	  namelijk	  om	  de	  gehele	  
commissie	  uit	  ambtenaren	  te	  laten	  bestaan.	  Met	  
betrekking	  tot	  alle	  leden	  van	  de	  commissie	  is	  -‐	  
wederom	  op	  expliciet	  verzoek	  van	  D66	  -‐	  een	  bepaling	  
opgenomen	  dat	  zij	  niet	  deelnemen	  aan	  de	  
behandeling	  van	  een	  bezwaarschriM	  indien	  zij	  
vanwege	  een	  bepaald	  belang	  niet	  objecCef	  kunnen	  
zijn.	  Inmiddels	  blijkt	  dat	  de	  posiCe	  van	  de	  secretaris	  
(het	  derde	  lid	  met	  stemrecht)	  nog	  steeds	  aanleiding	  
kan	  geven	  om	  de	  onaIankelijkheid	  van	  de	  commissie	  
ter	  discussie	  te	  stellen.	  Om	  die	  reden	  willen	  wij	  de	  
komende	  periode	  nog	  eens	  kriCsch	  kijken	  naar	  de	  
posiCe	  van	  de	  secretaris	  binnen	  de	  adviescommissie.
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Het	  is	  beter	  een	  vaste	  wob-‐ambtenaar	  
te	  laten	  beoordelen	  of	  gemeentelijke	  
documenten	  kunnen	  worden	  
geopenbaard,	  dan	  door	  iemand	  van	  de	  
afdeling	  zelf.

De	  gemeentesecretaris	  is	  niet	  de	  
aangewezen	  persoon	  om	  te	  bepalen	  of	  er	  
een	  integriteitsonderzoek	  wordt	  ingesteld	  
naar	  één	  of	  meer	  van	  zijn	  medewerkers,	  
omdat	  hij	  als	  eindverantwoordelijke	  een	  
belang	  heeF.

De	  gemeente	  Haarlem	  moet	  alle	  
toegewezen	  wob-‐verzoeken	  op	  
hun	  website	  publiceren.

Alle	  besluiten	  om	  documenten	  
geheim	  te	  verklaren,	  moeten	  op	  
één	  plek	  terug	  te	  vinden	  zijn.

Om	  de	  onaIankelijkheid	  van	  de	  adviescommissie	  te	  
waarborgen,	  mag	  de	  ambtelijk	  secretaris	  niet	  
deelnemen	  aan	  de	  stemming.
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