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de documenten die verstrekt worden

Geachte heer Mooijekind,
Wij hebben uw verzoek om informatie d.d. 5 februari 2018 ontvangen. In deze brief leest u onze reactie.
U vraagt in uw Wob verzoek om bepaalde geheimhoudingsbeslulten
U heeft uw verzoek om informatie als volgt omschreven: "De bestuurlijke aangelegenheid is het gehelm
verklaren van documenten. Raadslid M. Rocs van de fractie Hart van Bloemendaal is vervolgd voor het
openbaren van geheime documenten. Ik verzoek u alle geheimhoudlngsbesluiten te openbaren die met
deze kwestie te maken hebben."

In uw mail van 28 maart heeft u uw verzoek nader toegeiicht
U heeft het volgende aangegeven: Mijn Wob-verzoek richtzlch op de geheimhoudingsbeslulten. Datzijn
In mijn ogen de coiiegebesluiten en eventuele besluiten daaraan voorafgaand die gehelmhouding
opieggen. Op dit moment ben ik niet geinteresseerd in de geheim-verklaarde-documenten, maar in de
besluiten die de documenten gehelm verklaren.
In uw mall van 29 maart heeft u uw mall van 28 maart nader toegeiicht
U heeft het volgende aangegeven; Kunt u mij bevestigen dat ergeen geheimhoudingsbeslulten geheim o

zijn verklaard? Het gaat mij erom dat straks niet blijkt dat er -om onverklaarbare reden- we/ geheime g
geheimhoudingsbeslulten blijken te zijn. Mochten dat laatste wel het geval zijn, dan verzoek ik u de 2
geheimhoudingsbeslulten waarop geen geheim rust (zoals besluiten conform gemeentewet art 55 en art w
25) zsm toe te sturen. Voor de eventueel geheim verklaarde geheimhoudingsbeslulten waar ik geen weet
van heb, geldt dan nog wel het 'verzoek tot opheffing gehelmhouding'. Nogmaals: het gaat mij om de
geheimhoudingsBESLUITEN en niet om de geheim verklaarde stukken (anders dan documenten die
opgevat kunnen worden als 'beslult tot gehelmhouding').
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Wij hebben besloten het B&W voorstel met nummer 2015047432 deels openbaar te maken
Dit voorstel kwam aan de orde In een openbare vergadering. Het betreft niet het opieggen van
geheimhouding maar het opheffen van de geheimhouding van enkele stukken. De bijiagen vallen buiten
uw Wob verzoek, met uitzondering van 2015050730.
Ter eerbiediging van de persooniijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 onder e) van de in dit stuk genoemde
personen hebben wij het volgende weggelakt:
• De naam van de portefeuillehouder

• De naam van de behandelaar (deze staat achter Afdeling)
• Te r m e n d i e l e i d e n t o t d e i d e n t i t e i t v a n p e r s o n e n

Wij hebben een afweging gemaakt van de betrokken belangen. Wij hebben geconcludeerd dat het belang
van eerbiediging van de persooniijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking.*
Wij hebben besloten cm het besluit 2015050730 deels openbaar te maken
Mevrouw Roos heeft geen bezwaar tegen openbaarmaking van deze brief. Ter eerbiediging van de
persooniijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 onder e) van de in dit stuk genoemde personen hebben wij het
volgende weggelakt;
• De adresgegevens van mevrouw Roos (haar naam mag van haar blijven staan)
• De naam en het persooniijke telefoonnummer van de behandelaar
• Te r m e n d i e l e i d e n t o t d e i d e n t i t e i t v a n p e r s o n e n

Wij hebben een afweging gemaakt van de betrokken belangen. Wij hebben geconcludeerd dat het belang
van eerbiediging van de persooniijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking.*
In de inventarisatielijst die hoort bij dit besluit, hebben wij ook delen weggelakt:
Ter eerbiediging van de persooniijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 onder e) van de in dit stuk genoemde
personen hebben wij het volgende weggelakt:
• Alle namen van personen
• Te r m e n d i e l e i d e n t o t d e i d e n t i t e i t v a n p e r s o n e n

Wij hebben een afweging gemaakt van de betrokken belangen. Wij hebben geconcludeerd dat het belang
van eerbiediging van de persooniijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking.*
Daarnaast hebben wij in de kolom "onderwerp" van alle stukken waar nog steeds geheimhouding op rust
alle informatie weggelakt. Artikel 60 van de Gemeentewet bepaalt dat het college openbaarmaking

achterwege laat voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van artikel 55
geheimhouding is opgelegd. De Gemeentewet moet worden aangemerkt als een uitputtende regeilng
inzake openbaarmaking en geheimhouding, weike als bijzondere regeling voorrang heeft boven de Wob.
Openbaarmaking van een specifieke omschrijving van een document waarop geheimhouding rust is
onverenigbaar met dit regiem.

B o v e n d i e n z o u o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s p e c i fi e k e o m s c h r i j v i n g v a n e e n d o c u m e n t w a a r o p
geheimhouding rust leiden tot een onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken
personen (artikel 10 lid 2 g).*
*Wlj merken in het kader van de motivering nog het volgende op:
De materie die in deze stukken aan de orde komt is vertrouwelijk en gevoelig van aard. In de pers en
op diverse social-media platforms verschijnen regelmatig negatieve berichten over individuele personen
die op wat voor een manier dan ook met de materie te maken hebben. Dat maakt dat er sneller sprake
is van een Inbreuk op de persooniijke levenssfeer of een onevenredige benadeling van de bij de
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Het dossier met betrekking tot.

Geachte mevrouw Roos-Andhesse,

U heeft in uw hoedanigheid van raadslid gevraagd om stukken die zijn verzameld met betrekking
tot

_

.

van

10

UdCXC

de gemeente Bloemendaal. Het bestaan van de verzameling van deze stukken is deze bewoners
ter kennis gekomen, waarna zlj tegen verstrekking bezwaar hebben gemaakt in verband met de

schending van hun privacy (ook we! schending van de persoonlijke levenssfeer, vervat in artikel
10 lid 2 onder e Wet openbaarheid van bestuur).
De stukken waar u om heeft gevraagd bevatten informatie die de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van diverse personen gezien de aard van de zaak in grote mate raakt. Het is niet
wenselijk dat deze informatie in de openbaarheid komt omdat het belang van openbaarmaking
van deze stukken niet opweegt tegen het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de in de stukken genoemde personen. Bovendien zijn wij van mening dat het belang van
openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van voorkoming van benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen (artikel 10 lid 2 onder g Wet openbaarheid van
bestuur).
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U heeft uw verzoek aan ons gericht als Informatieverzoek vanult uw rol van raadslid, zo nodig op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als wij u de stukken op grond van de Wob
zouden verstrekken, dan zouden wij u de stukken moeten verstrekken zoals wij deze aan een
ieder zouden verstrekken. Dat betekent dat wij dan alle informatie die op grond van de in artikel
10 en 11 van de Wob genoemde gronden niet openbaar gemaakt zou mogen worden c.q. weg
zouden moeten lakken, waardoor u niet onverkort over de volledige inhoud van de stukken zou
kunnen beschikken. Omdat u via die weg niet optimaal geinformeerd kunt worden, is het naar
onze mening beter om u de stukken niet op basis van de Wob te verstrekken, maar op basis van
uw raadslidmaatschap. Wij verstrekken u dan ook alle verzamelde stukken in uw hoedanigheid
van raadslid.
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ertoe leiden dat de e-maiis eenvoudig herleidbaar zijn tot personen, waarvan de persoonltjke
levenssfeer meet worden beschermd.

Verder bevindt ztch in het dossier een brief aan de raad. Deze brief is reeds in zijn geheel
openbaar en gelet hierop kan naar onze mening op zichzelf geen geheimhouding worden
opgelegd.
Alle overige verzamelde stukken zijn naar aard en inhoud gelet op a! het hiervoor overwogene
dermate gevoelig en belastend voor de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen, dat wij
hebben besloten u die stukken te verstrekken onder opieggmg van geheimhouding.
Voor de goede orde merken wij op dat, voor zover er geen geheimhouding op de stukken rust,
deze stukken gelet het recht op privacy van alle betrokkenen vertrouwelljk worden overgelegd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester

, secretaris

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na
verzending van deze brief, een gemotlveerd bezwaarschrift sturen naar:
het College van burgemeester en wethouders van Bloemendaal, Postbus 201, 2050 AE Overveen
In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet met onze beslissing eens bent;
- uw handtekening.
Zorg ervoor dat het bezwaarschrift binnen zes weken door ons ontvangen is. Daarmee voorkomt
u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is.
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diversen

Geachte heer Mooijekind,

Op 30 april belde u ons over het Wob besluit met kenmerk 2018004434. U heeft dit gesprek per e-mail
bevestigd. In deze brief reageren wij op uw vragen en opmerkingen en wijzigen wij ons besluit van 26
april 2018 op bepaalde punten.
Wij biijven bij ons standpunt ten aanzien van coliegevoorstei 2014065941
U gaf aan dat u dit voorstel graag alsnog wilt ontvangen, desnoods vrijwel volledig gelakt. Dan kunt u
zien dat het document bestaat, wat de omvang ervan is, dat het is ondertekend en van weike datum het

is. Daarbij merkt u op dat feiten naar uw mening nooit tot het domein van de persoonlijke
beleidsopvattingen behoren.

Uw opmerkingen zien op het regiem van de Wob. Dit document is u echter primair geweigerd op grond
van het felt dat het een aangelegenheid betreft ten aanzien waarvan op grond van de Gemeentewet

geheimhouding is gelegd. De Gemeentewet moet worden aangemerkt als een uitputtende regeling
inzake openbaarmaking en geheimhouding, weike als bijzondere regeling voorrang heeft boven de Wob.
Een coliegevoorstei over een aangelegenheid ten aanzien waarvan op grond van artikei 55
geheimhouding is opgeiegd maken wij (in zijn geheel) niet openbaar op grond van het bijzondere regiem o

van

de

Gemeentewet.
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De regeis van de Gemeentewet die gaan over het opieggen van geheimhouding dienen onder andere het co
beiang van bestuurders om in beslotenheid te kunnen vergaderen en besiissen over het opieggen van

geheimhouding, zonder daarbij gehinderd te worden door de mogeiijkheid dat het b&w voorstel tegen
de wii van het college geheel of gedeeiteiijk openbaar zou worden.
Subsidiair is het B&W voorstel niet aan u verstrekt op grond van de bepalingen uit artikei 10 lid 2 onder
e en g en artikei 11 van de Wob. Het voorstel is opgesteld met het oog op oordeelsvorming over de te

nemen beslissing inzake het opieggen van geheimhouding. Het voorstel bevat om die reden persoonlijke
beleidsopvattingen, voorstellen en aanbevelingen alsmede gegevens die de persoonlijke levenssfeer
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raken en die kunnen lelden tot de benadeling van personen. De feiten zijn hierblj zodanig verweven met

de persoonlijke beleidsopvattingen, dat het onmogelijk Is cm deze Ids van elkaar te bezien.
Dat het college een besluit heeft genomen en wat de inhoud hiervan Is blljkt uit het (brief) besluit dat
naar aanleiding van dit collegevoorstel aan mevrouw Roos is verzonden. Dit besluit hebben wij, op uw
verzoek, we! grotendeels openbaar gemaakt.
De naam van de wethouder en het adres van mevrouw Roos maken wij alsnog openbaar
Wij zien bij nader inzien geen aanleiding om de naam van de wethouder in dit specifieke geval niet
openbaar te maken. Het adres van mevrouw Roos maken wij openbaar omdat dit ook gewoon te vinden
is op de website van de gemeenteraad.
Wij verstrekken u daar waar mogelijk getekende exemplaren
Wij hebben u de documenten verstrekt zoals deze zijn opgeslagen in ons digitale systeem. Dat zijn
ongetekende exemplaren. Op uw verzoek sturen wij u de nog volgende informatie toe:
• Een kopie van het archiefexemplaar van brief de brief met nummer 2014066575.
• Vande brief met nummer 2014066575 kunnen wij u geen archiefexemplaar toesturen omdat wij
dit - ondanks een uitgebreide zoekactie - niet hebben kunnen traceren.
• Een collegevoorstel wordt niet ondertekend, zodat wij u van voorstei 2015047432 geen getekend
exempiaar kunnen toesturen. De bij de voorstellen behorende besiuitenlijst wordt wel
ondertekend. Wij sturen u ter informatie de openbare besiuitenlijst waarop het besluit staat
vermeid met de handtekeningen (004).
Conform uw eigen suggestie hebben wij de handtekeningen deels verwijderd omdat het
verstrekken van handtekeningen mogelijk kan leiden tot aantasting van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 e) en de benadeling van natuurlijke personen (artikel
10 lid 2 g). Immers, handtekeningen zijn persoonlijk en kunnen worden misbruikt als deze
algemeen openbaar gemaakt worden.
Wij hebben besloten de term EWH bij nader Inzien niet weg te lakken
Wij hebben dit besloten omdat deze term op de openbare besiuitenlijst staat, zodat reeds openbaar is
dat het dossier van de wethouder betrekking heeft op EWH.
Wij iichten de motivering nogmaais toe
Wij hebben steeds zorgvuldig beoordeeld welke informatie al dan niet voor openbaarmaking in
aanmerking komt. Wij hebben daarbij steeds de belangen van personen afgewogen tegen het belang
van openbaarmaking. Alle documenten gaan over een onderwerp, namelijk het opieggen van
geheimhouding op stukken uit een bepaald dossier en de gedeeltelijke opheffing daarvan.
Het onderwerp van de stukken die zich in dat dossier bevinden is gevoelig en persoonlijk van aard.
Daarom hebben wij in alle documenten de informatie weggelakt die ziet op het onderwerp van de Inhoud
van het dossier. Als wij dit niet zouden doen, dan zou dit in strijd zijn met de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van personen en zouden de belangen van natuurlijke personen worden
benadeeld.

Om die reden zijn ook de namen van de betrokken personen weggelakt. Dat zijn namen van burgers.
Ook de namen en persoonlijke telefoonnummers van mensen die voor de gemeente werk(t)en, met
uitzondering van bestuurders, zijn weggelakt. Dit omdat er ten aanzien van deze kwestie veelvuldig
publicaties verschijnen in diverse (social) media en "naming en shaming" een reeel risico vormt.
Als wij namen, personen of telefoonnummers hebben weggelakt, dan hebben wij daarbij steeds "artikel
10 lid 2 e" vermeid op het document. Als het gaat om gevoelige informatie, dan hebben wij steeds
"artikel 10 lid 2 g" vermeid op het document.
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Ook hebben wij de prive-adresgegevens van mevrouw Roos weggelakt, omdat dit persoonsgegevens zijn
die niet voor openbaarmaking in aanmerkingen komen. Dit zou in strijd zijn met de eerbiediging van
haar persoonlijke levenssfeer.
Om het overzichtelijk te houden verstrekken wij u een volledlge set
Dan Is het voor u duidelijk hoe het geheel er nu uitziet.
Wij geven u een algemene uitleg over artikel 55 en 25 Gemeentewet
Deze uitleg is informatief van aard. Artikel 55 lid 1 Gemeentewet regelt dat het college geheimhouding
op kan leggen op "stukken". Deze geheimhouding geldt alleen voor hen die bij de vergadering aanwezig
waren en voor hen die kennis dragen van de stukken. Het besluit op grond van artikel 55 Gemeentewet
Is het besluit met nummer 2014065941, welk besluit wij niet aan u verstrekken.
Als het college deze stukken aan (leden van) de raad overlegt, dan kan het college op grond van artikel
25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding opleggen op de "stukken" die zij aan (leden van) de raad overlegt.
Dit wetsartikel wordt dan genoemd in het aan het raadslld te versturen besluit.
Het college kan in een vergadering besluiten om geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 en
25 lid 2 Gemeentewet, maar dit kan ook in twee aparte vergaderingen besloten worden.

Wij zijn deels tegemoet gekomen aan uw vragen
Wij hebben ons besluit van 26 april jl. naar aanlelding van uw telefoongesprek en e-mail gewijzigd.
Daarmee zijn wij voor een groot deel tegemoet gekomen aan uw wensen.
Als u nog vragen heeft dan kunt u ons bellen of mallen
U beschikt reeds over de contactgegevens van mevrouw Loeffen.
Als u het er niet mee eens bent dan kunt u bezwaar indienen

Onder de brief van 26 april staat hoe u bezwaar kunt indienen en binnen weike termijn dit kan. Mocht u
bezwaar indienen, dan wordt dit bezwaar geacht mede gericht te zijn tegen dit wijzigingsbesluit.
Met vrlendelijke groet,
Namens buraemeester en wethouders van Bloemendaal,

Aan burgemeester en wethouders
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BESLUIT genomen door B&W d.d. 25 augustus 2015

gedeeltelijke opheffing geheimhouding

Het college besluit om hangende de bezwaarfase de op 4 november 2014 opgelegde geheimhouding ten
aanzien van stukken in het dossier "persoonlijk dossier wethouder inzake ' deels op te heffen conform
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Daarnaast is door een aantal personen toestemming gegeven voor opheffing van de geheimhoudlng.
Het primaire besluit behoeft hierom aanpasslng. In de "inventarlsatielijst wijzigingsbesluit" (kenmerk:
2015048618) kunt u per stuk zien of de geheimhoudlng al dan niet langer dient te worden gehandhaafd.
Kortheidshalve wordt naar die inventarisatielijst verwezen.

Een ander probleem is dat twee raadsleden hebben verzocht om toezending van de stukken. Het ene
raadslid heeft de stukken echter a! toegezonden gekregen en het andere raadslid kan volgens de
Voorzieningenrechter niet in de bezwaren worden ontvangen en Is thans geen raadslid meer. Het

voormalige raadslid kan de stukken niet langer onder opiegging van geheimhoudlng krijgen en de
stukken kunnen derhalve niet worden toegestuurd.
3. De doelstellino

De doelstelling is om het primaire besluit hangende de bezwaarfase te wijzigen aan de hand van de
nieuwe feiten en omstandigheden.
4. De oplossinoen

Op grond van artlkel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht bestaat de mogelijkheid om hangende de
bezwaarfase een besluit in te trekken, te wijzigen of te vervangen.

De opiossing is om hangende de bezwaarfase het primaire besluit te wijzigen en de geheimhoudlng ten
aanzien van genoemde stukken op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet op te heffen.
Daarmee wordt grotendeels aan de bezwaren tegemoet gekomen. Btj dit besluit is een Inventarisatie van

alle stukken opgenomen (kenmerk: 2015048618) waarop per stuk is aangegeven of de geheimhoudlng al
dan niet kan komen te vervallen. Kortheidshalve wordt verwezen naar deze bijiage.
Ten aanzien van een aantal stukken wordt de geheimhoudlng gehandhaafd. Geadviseerd wordt om de
motivering van het besluit in eerste aanleg als volgt aan te vullen:

Voor de motivering voor de geheimhouding verwijzen wij naar de terzake gevoerde motivering in het
besluit van 4 november 2014. In aanvulling daarop wijzen wij erop dat het College met betrekklng tot
het gedeeltelijk handhaven van de geheimhouding nadrukkelijk het belang van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de in het dossier genoemde personen zwaarder laat wegen dan het belang
van openbaarheid c.q. opheffing van de geheimhouding. Tot die afweging komt het College omdat de
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer groat Is voor personen die al dan niet door of via de gemeente

A worden ingeschakeld. Daarbij weegt het College mee dat in de media veelvuldig aandacht wordt besteed
aan ontwikkelingen in het dossier i en dat tevens op diverse social media regelmatig negatieve
berichten verschijnen over betrokken personen. Om de persoonlijke levenssfeer van onder meer
personen die uitsluitend vanuit hun professionele rol betrokken zijn bij dit dossier hiertegen te
beschermen handhaaft het College gedeeltelijk de geheimhouding.

Verder wordt hierbij kortheidshalve naar de bijgevoegde briefbesluiten verwezen, die hierbij als herhaald
en ingelast kunnen worden beschouwd.
Wat betreft de toezending van de geheime stukken aan het raadslid is overwogen, dat dit al is geschied.
Het raadslid heeft de stukken weliswaar doorgestuurd naar de rechtbank, maar van de rechtbank is
vernomen dat de stukken aangetekend aan het raadslid zijn geretourneerd (2015048546).
In het briefbesluit aan het voormalige raadslid is overwogen dat het raadslid niet in de bezwaren kan
worden ontvangen en dat de persoon bovendien geen raadslid meer is, waardoor de stukken niet meer
onder opiegging van geheimhoudlng kunnen worden toegezonden. Het advies is dan ook om dit
betreffende verzoek af te wijzen.
5.

De effecten
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Bijlage(n) : inventarisatlelijst wijzigingsbesluit geheimhouding
Geachte mevrouw Roos-Andriesse,

Bij besluit van 4 november 2014 is geheimhouding opgelegd c.q. verzocht vertrouwelijkheid te

betrachten met betrekking tot de stukken in het dossier"persoonlijk dossier wethouder inzake c{/^ jo 2 ^
Kortheidshalve verwijzen wij hierbij naar dat besluit en de daarbij gemaakt
belangenafweging.

Wij hebben besloten dat besluit te wijzigen en een gedeelte van de geheimhouding op te heffen.
Gelet op alle bezwaren is besloten te kijken of de geheimhouding nu nog op alle stukken dient te
worden gehandhaafd. Besloten is om de geheimhouding op een aantal stukken op te heffen op
basis van de volgende overwegingen.

Uit nader onderzoek is gebleken dat een aantal ambtenaren alsnog toestemming heeft gegeven -A. s
om de geheimhouding op een aantal stukken op te heffen. Daarnaast hebben s
hangende de bezwaarfase aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het opheffen ^
van de geheimhouding, indien hun volgende verklaring wordt opgenomen: o S
o

De door verzonden e-mails moeten in hun context geiezen worden. Het gaat S =
hier om een langer lopend conflict waarbij de gemoederen hoog opiiepen. Wij pleiten er ook voor w ^
dat ook eerder door het College gehelm verklaarde stukken openbaar worden gemaakt. Pas dan S

kunnen de nu openbaar gemaakte e-mails op hun waarde worden geschat. g
Met het opnemen van deze verklaring is aan de voorwaarde van voldaan.
Eerder hebben wij, om redenen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
hun familie, ervoor gekozen om ten aanzien van het "persoonlijk dossier wethouder
inzake ' geheimhouding op te leggen. Nu evenwel i zelf hebben aangegeven
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Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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