Advies van de commissie bezwaarschriften

gemeente Bloemendaal
1. Inleiding
Dit is het advies van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal
(hierna: de commissie) naar aanleiding van het voigende bezwaarschrift:
Betreft

Bezwaar

Va n o e h e e r R . E . M o o l j e k i n d
Datum

25

mel

2018

Het bezwaar is gericht tegen:

Besiuit Gedeeltelijke weigering verstrekking informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob)

Van College van burgemeester en wethouders van Bloemendaal
Datum 26 april 2018
In paragraaf 2 treft u de kern van het advies aan. In paragraaf 3 wordt de
samenstelling van de commissie aangegeven. Aansluitend treft u in paragraaf 4 het

verslag van de hoorzitting aan. De overwegingen van de commissie worden
behandeld in paragraaf 5.
2. Kern van het advies
1. Met bezwaar is ontvankelijk.
2. Het bezwaar Is gegrond ten aanzien van de weigering het collegevoorstel
met nummer 2014065941 te verstrekken.

3. Dit collegevoorstel alsnog (deels) verstrekken met toepassing van de Wob.
4. De besluiten voor het overige in stand laten.

3. Samenstelling commissie
Voorde behandeling van het bezwaar is de commissie als voigt samengesteld:
de heer mr. S. Bechinka (voorzitter), de heer mr. B.A.J. Haagen en mevrouyv
mr. H.W.M.M. Rieter-van den Bergh (leden).
Secretaris van de commissie: mevrouw mr. J.T.M. de Haan-Bergisch (secretaris).

4. Verslag van de hoorzitting
Tijdens de hoorzitting op 17 juli 2018 hebben bezwaarde en de gemachtigde van
het college de gelegenheid gekregen hun standpunten mondeting toe te lichten.

Aanwezig:

de commissie en de secretarls van de commissle

namens het verwerend bestuursorgaan:
mevrouw mr. CH. Norde (gemachtigde)
van de zijde van bezwaarde
de heer R.E. Mooijekind (bezwaarde)
a/s toehoorder

mevrouw M. Rocs en de heer R.M. Slewe (raadsleden) de heer
mr. J. Pfeiffer, kantoorgenoot van mevrouw Norde

De voorzitter opent de zitting en legt uit hoe de behandeling van het bezwaarschrift
zai verlopen. De commissie bestaat uit personen die niet bij de gemeente werken.
De commissie is een onafhankelijke adviescommissie en adviseert het college over
de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De secretarls ondersteunt de
commissie en is bij de gemeente in dienst.

De heer Mooijekind vraagt vooraf of de commissie wel de stukken heeft, de
ondertekende stukken wel te verstaan. HIj wil weten of er een besluit is genomen.
Hij wil ook weten of het col lege voorstel met de getekende beslultenlijst het besluit
vormen. Begin februari ging het om een heel simpe! Wob-verzoek en dat kreeg een
rare wending omdat hij een besluit wel heeft gekregen en het andere niet. Hij

bestrijdt dat in geval van een niet-openbaar besluit het gehele besluit niet hoeft te
worden verstrekt. Hij heeft wel een beslultenlijst van 2015, maar niet van 2014. De

gemeente is niet consequent daarin. Het bezwaar gaat om alle documenten, ook
om het voorstel. Subsidiair wil de heer Mooijekind in ieder gevai de beslultenlijst
met handtekening ontvangen. Een besluit bestaat, zo heeft hij van mevrouw
Loeffen van de gemeente vernomen, uit twee documenten: het collegevoorstel en
de getekende beslultenlijst.
De voorzitter begrijpt dat het nu niet meer gaat om de briefbesluiten. Concreet

gaat het alleen nog om het voorstel eindigend op 941 en de bijbehorende
beslultenlijst, die in het geheet niet zijn verstrekt.

De heer Mooijekind begrijpt nog steeds niet waarom deze documenten niet worden
verstrekt. Hij heeft ook niet het idee dat hier is beoordeeld of de geheimhouding
moet worden opgeheven. Hij wil dat zijn verzoek ook wordt opgevat als een
ophefftng van de geheimhouding. Het voorstel dateert van 2014 en inmiddels is er
al heel veel in de openbaarheid geweest. Principieet standpunt is dat het besluit
openbaar moet zijn, want anders vait niet te controleren waarom het geheim is.
De voorzitter vraagt wat het standpunt van de heer Mooijekind nu precies is.

De heer Mooijekind wil dat de overweging waarom lets geheim wordt gehouden
openbaar moet zijn, want de redenering moet te volgen zijn. De stukken kunnen
niet van A tot Z geheim zijn. Er is ondertussen een ontwikkeling binnen het college.
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De heer Mooijekind laat een krantenartikei zien: open kaart in Bloemendaal. Hij
hoopt dat de commissle dat wll meenemen in het advies.
Mevrouw Norde geeft aan dat het krantenartikei haar niet bekend is. Maar zo te

zien gaat het artlkel over wat raadsleden mogen Inzlen. Dat betreft informatie die
nodig is om hun democratlsche taak te vervullen. Zij maakt excuses voor het
benoemen van mevrouw Roos ais wethouder in het verweerschrift in plaats van als
raadsiid.

Verweerder vervolgt haar betoog. De heer Mooijekind wil het coliegebesluit en de
bijbehorende besluitenlijst. In het desbetreffende beslult is op grond van artikel 55
van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd op de onderliggende stukken. Wat

betreft de besluitenlijst is artikel 60, derde lid, van de Gemeentewet
dwingendrechtelijk. Aileen ten aanzlen van de stukken kan de geheimhouding

worden opgeheven, niet van het collegevoorstel en de besluitenlijst. Het college
heeft de bevoegdheid om geheimhouding op te leggen en kan deze bevoegdheid
ook gebruiken om deze geheimhouding weer op te heffen. Het besluit zelf (dat voor
bezwaar en beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) openstaat)
Is wel gedeeltelijk openbaar gemaakt. Daar is de Wob op van toepassing en niet
artikel 60, derde lid, van de Gemeentewet. De wet heeft in artikel 60, derde lid,

alleen dwingendrechtelijk bepaald dat het besluit waarbij geheimhouding is
opgelegd niet openbaar is. Verweerder deelt mee dat zij dit heeft geprobeerd uiteen
te zetten in het verweerschrift.

De heer Mooijekind vult hierop aan dat in artikel 60, derde lid, van de
Gemeentewet staat dat het moet gaan over aangelegenheden. Alles kan dan in

potentie geheim zijn. Verweerder deeit mee dat de heer Mooijekind het briefbesluit
heeft gekregen en daaraan kan hij zien weike aangelegenheid het betreft.

De heer Mooijekind vraagt zich af of het besluit rechtsgeldig is genomen, want dat
kan hij nu niet zien. Mevrouw Roos wordt vervolgd en hoe vaak komt het niet voor
dat de besluitenlijst niet wordt verstrekt tijdens procedures. Dan weet je niet of
besluiten rechtsgeldig zijn genomen. De heer Mooijekind wil daarbij ook een
voorschotje nemen op wat verweerder zegt: er is een herzien besluit genomen in

2015 en het is de vraag of het besluit uit 2014 nog bestaat.
Ve r w e e r d e r d e e l t m e e d a t u i t d e K a m e r s t u k k e n b i i j k t d a t d e n i e t - o p e n b a r e

besluitenlijst niet openbaar mag worden gemaakt. Zij verwijst daarvoor naar de
Kamerstukken uit 2001, 28243, nr. 3, p. 4 (Memorie van Toelichting).
De heer Slewe vraagt of hij wat mag opmerken. De voorzitter wijst erop dat hij
toehoorder is. Maar een opmerking als hij kort is, wordt toegestaan. De heer Slewe
deelt mee dat de secretaris van de commissie in het verleden betrokken is geweest
bij deze zaak.
De voorzitter antwoordt dat de leden van de commissie onafhankelijk zijn en dat

die het advies ultbrengen. Mevrouw De Haan heeft in haar rol als secretaris slechts
een ondersteunende functie en heeft geen stem bij de beraadslaging of beslissing
van de commissie.
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Mevrouw Roos herhaalt ook dat dit echt nret kan. De heer Slewe verzoekt om zijn
opmerktng in het verslag op te nemen. De voorzltter zegt dit toe en deelt mee dat
hij het hierbij wil laten.

Verweerder vervolgt dat de wet dwingendrechtelljk voorschrijft dat de besluitenlijst

niet openbaar mag worden gemaakt. Artikel 60 van de Gemeentewet gaat voor op
de Wob. Pas als artikel 60 van de Gemeentewet niet van toepassing is, komt een
stuk in aanmerking om secuur te worden beoordeeld op grond van de Wob In de zin
van wat maak je dan openbaar en wat niet.

De heer Haagen vraagt aan de gemachtigde van het college waarom er niet hoeft
te worden toegekomen aan het collegevoorstel.
Verweerder antwoordt dat het college heel duidelijk heeft gezegd dat het
collegevoorstel niet openbaar wordt. Als de commissle een andere mening is
toegedaan, dan dlent er een beoordeling op grond van de Wob plaats te vinden
over de Inhoud van het collegevoorstel.
Mevrouw Rieter stelt dat het collegevoorstel tot opiegging van geheimhouding niet
openbaar Is op grond van artikel 60 van de Gemeentewet maar niet het

briefbesluit, dat Is openbaar op een aantal passages na.
Mevrouw Rieter vraagt aan de heer Mooijekind of het hem om de handtekenlngen
gaat op de besluitenlijst.
De heer Mooijekind antwoordt dat het vreemd Is dat het OM deze lijst ook niet
krijgt. Dat was de reden om te gaan Wobben.
Mevrouw Rieter legt uit dat zij begrijpt dat het belang van openbaarmaking voorop
staat, maar zij wil toch graag weten waar het bezwaarde om te doen is.

De voorzltter zegt dat een besluitenlijst een hoop besluiten bevat. Waarom is het
niet mogelijk om de besluitenlijst te verstrekken zonder het beslult dat niet
openbaar Is? Verweerder deelt daarop mee dat het een aparte lijst is. De openbare
besluitenlijst van de desbetreffende dag is gepubllceerd. De niet-openbare lijst van
die dag is een aparte lijst met alieen dit voorstel erop.
De heer Mooijekind deelt mee dat hij de besluitenlijst met de opheffing van de
geheimhouding wel heeft. Verweerder zegt dat dit klopt, maar die besluitenlijst valt
niet onder artikel 60 van de Gemeentewet. De voorzltter vraagt of het niet mogelijk
Is om een gewitte lijst te verstrekken. Verweerder antwoordt dat zij dit terug wil
koppelen.
De voorzltter deeit mee dat de commissle de zaak mede zai beoordelen aan de

hand van de door verweerder aangehaalde Kamerstukken.
Verweerder deelt mee dat zij niet heeft gecheckt of er nog andere onderwerpen
worden besproken op die besluitenlijst, die wel openbaar zijn. Zij kan checken of er
een openbare besluitenlijst is met handtekening, zonder het bewuste besluit erop.
Bezwaarde kan dan zien dat er een vergadering was en wie er aanwezig was.
Mevrouw Rieter vraagt ter verduidelijking of zij het goed begrijpt dat bezwaarde
artikel 60, derde lid, van de Gemeentewet alleen van toepassing acht op de
aangelegenheden.
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De heer Mooijekind bevestigt dit. Hij vindt dat het een aangelegenheid moet zijn,
die niet openbaar is, geen besluitenlljst. Op verzoek van bezwaarde wordt In het
verslag opgenomen dat de commissle ook niet beschikt over de besluitenlljst van
4

november

2014.

Benadrukt

wordt

door

de

voorzltter

dat

de

commissle

wel

beschikt over de gehelmhoudingsbeslulten atsook de daarblj behorende
collegevoorstellen.
De voorzltter vraagt aan verweerder of het klopt dat het collegevoorstel en de
besluitenlljst noolt geopenbaard kunnen worden en waarult dat volgt.
Verweerder antwoordt dat het een jurldisch verhaal Is. Artlkel 60 zegt dat het niet
openbaar Is. Artlkel 55 zegt dat het college bepaaide stukken niet openbaar kan
maken. Het woordje kan geeft de mogelljkheid tot een belangenafweglng. Die
mogelijkheld geeft artlkel 60 niet. De Gemeentewet Is een lex specialls boven de
Wob. Het betreft geen bevoegdheld van het college, maar een dwingendrechtelijke
bepallng. Het briefbeslult Is wel verstuurd want daar ziet artlkel 60 niet op.
De voorzltter geeft ledereen nog een laatste mogelijkheld om lets te vragen of op te
merken.

De heer Mooijekind dealt mee dat onduldelljk Is of er een of twee beslultenlljsten

zijn. De voorzltter zegt dat de commissle maar een besluitenlljst heeft gezien.
Bezwaarde

antwoordt

dat

het

vreemd

Is

dat

ook

de

commissle

de

andere

besluitenlljst niet heeft. Verweerder bledt aan om die besluitenlljst alsnog aan de
commissle te sturen en daarblj te checken of de geheimhoudingslijst een aparte
lijst Is.
Bezwaarde vervolgt dat hIj verweerder hoorde vertellen dat er een persoonlljke
o p v a t t i n g i n h e t c o l l e g e v o o r s t e l z i t . Ve r w e e r d e r l e g t u i t d a t p e r s o o n l l j k e
beleldsopvattlngen die bedoeld zijn voor Intern beraad niet openbaar hoeven te

worden gemaakt. Dat kunnen bijvoorbeeld rislco's zijn waar de opsteller van het
voorstel het college op wijst. Verweerder wil daarmee aangeven dat volgens de
jurlsprudentle voor openbaarmaking van het collegevoorstel een beoordeling op

grond van de Wob dient plaats te vinden, waarblj persoonlljke beleldsopvattlngen
die dienen voor Intern beraad niet openbaar hoeven te worden gemaakt.

Verweerder zegt tot slot dat als zlj de wetsgeschledenis leest, de besluitenlljst en
het voorstel niet openbaar kunnen worden gemaakt op grond van artlkel 60 van de
Gemeentewet. Maar als de commissle er anders over denkt dan wordt het voorstel

alsnog getoetst aan de Wob alvorens tot eventuele openbaarmaking wordt
overgegaan. De heer Mooijekind deelt mee dat hIj het eerder door hem genoemde
krantenartlkel zai inscannen en zai opsturen naar de commissle.
De voorzltter dankt daarna de aanwezlgen voor hun bijdrage en sluit de hoorzlttlng.
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5. Overwegingen van de commissie
Algemeen en ontvankelijkheid
Procedureverloop

• Op 5 februari 2018 dient bezwaarde een verzoek In op grond van de Wob tot
openbaarmaking van alle geheimhoudlngsbesluiten die verband houden met de
strafrechtelijke vervolging van het raadslld mevrouw M. Roos, voorzitter van de
fractle Hart voor Bloemendaal, voor het openbaren van gehelme documenten.
• Op 7 maart 2018 stelt bezwaarde. het college in gebreke en verzoekt hij om
binnen twee weken een beslult te nemen.

• Bij brief van 26 maart 2018 deelt het college bezwaarde mee dat zijn Wobverzoek ook wordt aangemerkt als een verzoek om opheffing van de
gehelmhouding ex artikel 25 juncto artlkel 55 van de Gemeentewet. Alvorens
tot besluitvorming op het Wob-verzoek kan worden overgegaan moet ook
besloten worden over het verzoek tot opheffing van de geheimhouding die op
de stukken rust.

• Bij e-mail van 28 maart 2018 voert bezwaarde aan dat hij geen
openbaarmaking van de stukken wll waarop geheimhouding rust maar
openbaarmaking van de besluiten waarmee de onderliggende stukken niet
openbaar worden gemaakt.

• Bij brief van 29 maart 2018 wordt bezwaarde gemformeerd dat het betreffende
raadslld om een zienswijze is gevraagd, omdat zij mogelijk bedenkingen heeft
tegen een eventueie openbaarmaking.

• Op 26 aprll 2018 volgt het bestreden bestuit.
• Bij e-mail van 30 aprll 2018 vraagt bezwaarde om het collegevoorstel dat nu in
zijn geheel is gewelgerd toe te sturen, zodat hij in ieder geval op de hoogte is
van het aantal bladzijden waaruit het document bestaat, of het ondertekend is
en vanaf wanneer het dateert. Ook vraagt hij om de feiten ult dat document wel
openbaar te maken. Tot slot maakt hij bezwaar tegen het witlakken van de
naam van de wethouder, gelet op de publieke functie die hij/zij bekleedt.
• Bij aanvullend beslult van 17 mei 2018 zijn alsnog de namen van de wethouder
en het raadslld openbaar gemaakt. Bij deze brief zijn alsnog stukken
toegestuurd.

• Bij e-mail van 22 mei 2018 verzoekt bezwaarde alsnog een getekend exemplaar
van de besluitenlijst te sturen waarbij is besloten op het collegevoorstel
2014065941, dat in zijn geheel geheim Is gehouden.
• Hierop is afwijzend gereageerd bij besluit van 24 mei 2018. De besluitenlijst is
niet toegezonden omdat op het collegevoorstel met nummer 2014065941
geheimhouding Is gelegd op grond van artikel 55 van de Gemeentewet.
• Tegen voornoemde besluiten richt zich het bezwaarschrlft van 25 mei 2018.

• Verweerder heeft op 10 juli 2018 een verweerschrift ingediend.
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Het bezwaar is ontvankelijk
Het bezwaar is ontvankelijk. Het bezwaarschrift is gericht tegen een besluit c.q.
besluiten waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Het is binnen de
bezwaartermljn van zes weken ingedlend en ook overigens is gebleken dat het
voldoet aan de eisen die de wet steit.

BIj het bezwaar zijn met name de volgende wetteiijke bepalingen van
belang
Als een bezwaarschrift is ingediend meet verweerder op grond van artikel 7:11 van

de Awb het besluit volledig heroverwegen. De beslissing over het bezwaarschrift
moet op grond van artikel 7:12, eerste lid, van de Awb goed worden gemotiveerd.
D i t h e e ft d e co mml ssi e a l s u i tg a n g sp u n t g e n o me n b i j h e t u i tb re n g e n va n h e t
advies.

De andere relevante wetteiijke bepalingen zijn opgenomen in de bijiage behorende
bij dit document.
In het bezwaarschrift zijn de volgende bezwaren - samengevat o p g e n o m e n

1. Het bezwaar richt zlch tegen het niet openbaar maken van het
collegevoorstel met registratienummer 2014065941 en de bijbehorende

besluitenlijst. Bezwaarde verzoekt deze stukken alsnog openbaar te maken.
Daarmee samenhangend vraagt hij zich af waarom er wel stukken zijn
verstrekt uit 2015, terwijl de aangifte tegen raadslld Roos dateert van eind
2014. Ter onderbouwing voert hij aan dat als een collegevoorstel wordt
verheven tot besluit, de persoonlijke beleidsopvattlngen ook verheven
worden tot besluit en daarmee openbaar zijn.
2. Bezwaarde acht onaannemelijk dat collegevoorstellen niet worden
ondertekend en heeft daar bezwaar tegen. Naar zijn mening is zonder
handtekening onder het collegevoorstel geen sprake van een rechtsgeldig
besluit.

3. De gegevens van raadslid Roos zijn niet openbaar gemaakt.

, 4. Het niet openbaar maken van namen van ambtenaren is onvoldoende
gemotiveerd.
Nadere stuicken na do hoorzitting
Bezwaarde heeft per e-mail van 18 juli 2018 het krantenartikel dat hij toonde
t i j d e n s d e h o o r z i t t i n g , n a g e z o n d e n . Ve r w e e r d e r h e e f t d e n i e t - o p e n b a r e
besluitenlijst van 4 november 2014 per e-mail van 18 juli 2018 (vertrouwelljk) naar
de commlssie gezonden.
De commlssie geeft hieronder haar advies over de bezwaren
De commlssie ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of de getekende
besluitenlijst van 4 november 2014 en het daarbij behorende collegevoorstel met
nummer 2014065941 terecht niet openbaar zijn gemaakt c.q. niet betrokken zijn
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bij de behandeling van het verzoek van bezwaarde onder verwijzing naar artikel 60,
derde lid, van de Gemeentewet.
Openbaarmakfng van de getekende besluitenlijst van 4 november 2014 en

het daarbij behorende coMegevoorstel (bezwaar 1)
In artikel 60, derde lid, van de Gemeentewet Is geregeld dat het college de

besluitenlijst openbaar maakt Openbaarmaking (van de besluitenlijst; zo leest de
commissle dit) wordt achterwege gelaten voor zover het aangelegenheden betreft
ten aanzlen waarvan op grond van artikel 55 van de Gemeentewet gehelmhouding
is opgelegd.

Volgens vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld de ultspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) van 20 november 2013,
E C L I : N L : RV S : 2 0 1 3 : 1 9 9 6 ) w l j k t d e Wo b a l s a l g e m e n e o p e n b a a r m a k i n g s r e g e l i n g
voor bijzondere regelingen Inzake openbaarmaking en geheimhouding indien deze
zijn neergelegd In een formele wet en de bijzondere regeling bovendien uitputtend
van aard is. Daarvan is sprake, indien de regeling ertoe strekt te voorkomen dat

door (afzonderlijke) toepassing van de Wob afbreuk zou worden gedaan aan de
goede werking van de materiele bepalingen In de bijzondere wet.

De commissle Is met verweerder van mening dat artikel 60, derde lid, van de
Gemeentewet kan worden aangemerkt als een uitputtende regeling inzake

openbaarmaking en geheimhouding, weike als bijzondere regeling voorrang heeft
boven de Wob. Op grond van het voorgaande heeft het college terecht de
niet-openbare besluitenlijst van 4 november 2014 niet openbaar gemaakt (vergelijk
AbRS 23 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014;2770 (r.o. 3.1)).
Het daarbij behorende coilegevoorstel
Verweerder heeft geciteerd uit de wetsgeschledenis ter onderbouwing van het
standpunt dat het coilegevoorstel, hoewel een coilegevoorstel niet met zoveel
woorden wordt vermeld In artikel 60, derde lid, van de Gemeentewet, ook niet
openbaar mag worden gemaakt. De commissle leest het volgende in de
Kamerstukken 28 243, nr. 3, Memorle van Toelichting, biz. 4:
Bij de schrifielijke behandeling van de Wet dualisering gemeentebestuur in de Eerste Kamer is
door verschillende &acties voorgesteid de besluitenlijst van het college verplicht openbaar te

maken. Dit draagt bij aan de vergroting van transparantie van het bestuur door het college. Aan
artikel 60 wordt daarom een derde lid toegevoegd dat de openbaarmaking van de besluitenlijst
garandeert. Op de besluitenlijst kunnen overigens ook beslissingen voorkomen die geen besluit
zijn in de zin van de Awb. Het begrip besluitenlijst is echter een vast begrip. Er wordt hier dan
ook niet gesproken van beslissingenlijst. Overigens is er een verschil tussen de beslissingen op
zichzelf en de besluitenlijst. Dat laatste is in de regel een korte lijst, waarin niet ook de
onderliggende stukken zijn opgenomen. De uitzondering van het tweede lid wegens sh'ijd met
het openbaar belang wordt ook in het derde lid opgenomen. Tevens is een uitzondering

opgenomen voor de gevallen waarvan op grond van artikel 55 geheimhouding is opgelegd.
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De commissie leest in de toeiichting op artlkel 60, derde tid, van de Gemeentewet
dat In het kader van de Wet dualisering gemeentebestuur besloten Is de
beslultenlljst van het college verpllcht openbaar te maken. Oit zou bijdragen aan de

vergroting van de transparantle van het bestuur door het college. In de toeiichting
wordt benoemd dat er verschll Is tussen de besilssingen op zichzelf en de
beslultenlljst. De commissie stelt gelet op de formulering van het artlkel en de
toeiichting hlerop, vast dat de reikwljdte van artlkel 60, derde lid, van de

Gemeentewet enkel de beslultenlljsten betreft en niet de aangelegenheden. Noch
de wet noch de hierboven geciteerde Memorie van Toeiichting biedt steun voor het
standpunt van verweerder dat een collegevoorstel op zichzelf onder de reikwljdte
van artlkel 60, derde lid, van de Gemeentewet valt. Het bezwaar is in zoverre

gegrond. Voormelde omstandlgheld brengt overlgens niet met zlch dat het college
daarmee gehouden Is om het collegevoorstel zonder meer geheel openbaar te
maken. Het college Is gehouden om dit alsnog te beoordelen aan de hand van de
m a a t s t a v e n I n d e Wo b . D e c o m m i s s i e a d v l s e e r t d a a r o m h e t c o l l e g e o m h e t
collegevoorstel van 4 november 2014 alsnog aan de hand van de artikelen 10 en 11
van de Wob te beoordelen. Daarblj kan te werk worden gegaan als omschreven
onder onder meer punt 34 van het verweerschrift. De commissie zlet niet in dat die
beoordeling ertoe zai leiden dat het stuk op basis van de Wob alsnog in zijn geheel
wordt gewelgerd. Het moet naar de mening van de commissie mogelijk zijn dit stuk
ten minste deels te verstrekken.

Over hetgeen bezwaarde Inzake openbaarmaking van persoonlijke
beleldsopvattlngen heeft gesteld, overweegt de commissie het volgende. Een
collegevoorstel bevat meer dan alleen het beslult. In een collegevoorstel kan het
college door de opsteller worden gewezen op risico's die kleven aan het te nemen
beslult. Ook kan het voorstel keuzemogelljkheden bevatten, inclusief voor- en

nadelen. In het algemeen zijn de risico's en de voor- en nadelen van
keuzemogelljkheden gebaseerd op de persoonlijke beleldsopvatting van de opsteller
van het stuk en bestemd voor Intern beraad. Deze overweglngen komen doorgaans
niet In het briefbeslult. Volgens vaste jurlsprudentie moet bij openbaarmaking van
documenten beoordeeld worden of de persoonlijke beleldsopvattlngen zijn
verweven met feiten en zo nee, dan kunnen de felten wel openbaar worden, maar
de persoonlijke beleldsopvatting hoeft niet openbaar te worden. Een collegevoorstel

dat heeft geleid tot een beslult, hoeft niet In zijn geheel te worden overgenomen In
het ultelndelijke briefbeslult.
Wa a r o m i s h e t c o l l e g e v o o r s t e l u i t 2 0 1 5 w e l o p e n b a a r ?
Het collegevoorstel uit 2015 zlet niet op een beslult tot gehelmhouding en stond
daarom op de openbare beslultenlljst van de desbetreffende dag. Op de
beslultenlljst was artlkel 60, derde lid, van de Gemeentewet dus niet van
toepasslng. De commissie stelt vast dat het collegevoorstel uit 2015 openbaar Is
gemaakt met toepasslng van de Wob.
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Onaannemelijk Is dat collegevoorstelien niet worden ondertekend
(bezwaar 2)

De commlssie ziet zlch voor de vraag gesteld of het collegevoorstel samen met de
besluitenlijst het besluit vormt. De commissie overweegt als volgt.
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
het college gemeente Bloemendaal (hierna: het Reglement)
In artikel 8 Besluitenlijsten van het Reglement Is het volgende bepaald:
1. -Het college hanteert drie verschillende besluitenlijsten:
a. de openbare besluitenlijst;
b. de niet-openbare besluitenlijst ex artikel 60, derde lid, van de
Gemeentewet (toepassing artikel 55 van de Gemeentewet of

openbaarheid in strijd met het openbaar belang);
c. een besluitenlijst betreffende interne personele aangelegenheden.
2. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van de besluitenlijsten van de
vergaderlng.

3. De secretaris ondertekent de besluitenlijsten en zorgt ervoor dat deze mede
worden ondertekend door de burgemeester.
4. De besluitenlijst bevat ten minste:
a. de namen van de aan- en afwezige leden;

b. de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de
beraadslaging;

c. een formulering van de door het college genomen besluiten
(besluitenlijst).

5. Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom
vraagt.

6. De besluitenlijst wordt zo spoedig mogelljk vastgesteld.
7

Besluitenlijsten van 4 november 2014

Op grond van het eerste lid van artikel 8 van het Reglement kunnen er drie soorten
besluitenlijsten zijn: een openbare, een niet-openbare ex artikel 60, derde lid, van

de Gemeentewet en een besluitenlijst betreffende interne personele
aangelegenheden. De commissie heeft geconstateerd dat de niet-openbare
besluitenlijst van 4 november 2014 op de wettelijk voorziene wljze is ondertekend
door de burgemeester en de secretaris. Daarnaast is de openbare besluitenlijst van
4 november 2014 ondertekend, gepubliceerd en bekendgemaakt op de
gebruikelijke wijze. Aan de formele eisen van het Reglement is voor de vergaderlng
van 4 november 2014 voldaan.

Rechtsgeldig besluit
In het vierde lid, onder c, van artikel 8 van het Reglement Is opgenomen dat de

besluitenlijst een formulering bevat van de door het college genomen besluiten en
in het derde lid dat de besluitenlijst wordt ondertekend door de secretaris en de
burgemeester. Feitelljk worden op het collegevoorstel de datum van de vergaderlng
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toegevoegd en eventuele aanpassingen in de besluitvorming, die naar aanleiding
van het verhandelde In de vergadering gewenst zljn. Ult de ondertekende
besluiteniijst blijkt dat over de daarop voorkomende collegevoorstellen tijdens de

vergadering is besloten. In die zin is dit het besluitvormingsproces. Naar de mening
van de commissie blijkt uit de ondertekende niet-openbare besluiteniijst dat er is
besloten op het voorstel. Noch in het Reglement noch in de wet vindt de commissie
steun voor het standpunt van bezwaarde dat ook de collegevoorstellen ondertekend

dienen te worden, wil het beslult rechtskracht verkrljgen. Er Is wel een volgende
stap nodig om dit collegebesluit tot een besluit met rechtsgevolg te maken.
Daarvoor zijn de volgende bepallngen van beiang.
Besluit

in

de

zin

van

de

Awb

Op grond van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan: een

schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelljke
rechtshandeling. Het tweede lid definieert beschikking als een besluit dat niet van
aigemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan. In
dit geval is er sprake van een beschikking, omdat het een besluit Is dat niet van

aigemene strekking is, maar een besluit op aanvraag van een belanghebbende.
Twee raadsleden hebben om documenten gevraagd op grond van de Wob en de
documenten zijn onder opiegging van geheimhouding verstrekt.

In afdeling 3.6 van de Awb is geregeld hoe een besluit wordt bekendgemaakt en
wanneer het in werking treedt, met andere woorden wanneer het rechtsgevolg

krijgt. Op grond van artikel 3:40 van de Awb treedt een besluit pas in werking
nadat het is bekendgemaakt Artikel 3:41, eerste lid, van de Awb bepaalt dat een
besluit, dat tot een of meer belanghebbenden is gericht, bekend wordt gemaakt
door toezending of ultreiking.
Uit deze regelgeving volgt dat het collegevoorstel samen met de besluiteniijst
rechtsgevolg krijgt als het is bekendgemaakt op de in afdeling 3.6 van de Awb
voorgeschreven wijze. Het briefbesluit is het besluit dat wordt bekendgemaakt. Dit

besluit vindt zijn grondslag in het collegevoorstel en de besluiteniijst, maar is
ontdaan van de persoonlijke beleidsopvattingen en risico's die op grond van de Wob
niet openbaar hoeven te worden gemaakt. Het briefbesluit wordt ondertekend door

de (waarnemend) burgemeester en (waarnemend) secretaris. De commissie
overweegt dat op 4 november 2014 tijdens de collegevergadering op juiste wijze is
besloten en dat dit besluit op juiste wijze aan de aanvragers is bekendgemaakt. Er
is sprake van een rechtsgeldig besluit. Het bezwaar dat er geen rechtsgeldig besluit

Is genomen omdat het collegevoorstel niet is ondertekend - daargelaten of de
Wob-procedure zich voor de beantwoording hiervan leent - faalt hierom.
Gegevens raadslid Roos (bezwaar 3)
De commissie stelt vast dat aan bezwaarpunt 3 is voldaan en dat de gegevens van
raadslid Roos openbaar zijn gemaakt.
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Het niet openbaar maken van de namen van ambtenaren is onvoidoende

gemotiveerd (bezwaar 4}
In de uitspraak van 31 januari 2018, ECU;NL;RVS:2018:321> heeft de AbRS
onder3.2, tweede alinea, het volgende overwogen:
De Afdeling predseert haar jurisprudentie en overweegt dat het belang van
eertiediging van de persoonlijke levenssfeer zich verzet tegen openbaarmaking van
namen van medewerkers die niet wegens hun functie In de openbaarheid treden,
tenzij de indiener van het desbetreffende Wob-verzoek aannemelijk heeft gemaakt
dat het belang van de openbaarheid in een concreet geval zwaarder weegt Nu het in
deze zaak gaat am de namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de
openbaarheid treden en [appellant sub 2] niet aannemelijk heeft gemaakt dat het
belang van de openbaarheid zwaarder weegt dat het belang van eerbiediging van de
p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e d e s b e t r e ff e n d e m e d e w e r k e r s , h e e f t h e t b e s t u u r

openbaarmaking van de namen terecht geweigerd.

Gelet op deze jurlspaidentle heeft het college terecht de namen van ambtenaren
die niet vanwege hun functie In de openbaarheid treden, niet openbaar gemaakt.
Het is aan bezwaarde om aannemelijk te maken dat het belang van de
openbaarheid zwaarder weegt dan het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van de desbetreffende ambtenaren. Nu bezwaarde dit niet heeft

gedaan, is dit bezwaar ongegrond.
Ten overvloede en ter voorkomlng van misverstanden merkt de commissie
nog het volgende op met betrekking tot haar onafhankelljkheid
Door toehoorders bij de zitting is het standpunt ingenomen dat de secretaris niet
onafhankeiijk is en niet bij de behandeling aanwezig mag zijn. Deze opmerking vait
strikt genomen buiten de orde van de behandeling van dit bezwaarschrift. Door de
commissie is ook niet gebleken dat dit standpunt wordt ingenomen door
bezwaarde. Gelet hierop en ten overvloede, mede indachtig dat dit standpunt is
ingenomen door toehoorders, zijnde raadsleden, wil de commissie toch kort hierop
refiecteren In het advies. Daarbij benadrukt zij dat zij hierin zeer terughoudend Is
en wil zijn. In het veriengde hiervan benadrukt de commissie evenzeer dat zij haar
onafhankelljkheid als een van haar beiangrijkste en zulverste te beschermen
kernwaarden ziet. Zodoende dat een mogelijke discussie over haar rol en meer
specifiek haar onafhankelljkheid aisook meer specifiek de rol van de secretaris en
haar onafhankelljkheid vraagt om een korte toelichting hierop. Dit mede omdat de
commissie de door de raadsleden Ingenomen stelling niet deelt en bovenai geen

vrees behoeft te bestaan dat bij de totstandkoming van het onderhavige advies
haar onafhankelijkheid in het geding is. Dit zai worden toegelicht.
Secretaris van de bezwaarschriftencommissie

Ingevolge artikel 7:13, eerste lid, van de Awb is dit artikel van toepassing Indien
ten behoeve van de beslissing op het bezwaar een adviescommissie is ingesteid die
bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, waarbij de voorzitter geen deei

uitmaakt van en niet werkzaam is onder verantwoordeiijkheid van het
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bestuursorgaan en die voldoet aan eventueel bij wettelijk voorschrlft gestelde
andere eisen.

In de Verordening commissie bezwaarschriften 2017 is In artikel 3 de samensteliing
van de commissie geregeld. In het eerste lid staat dat de commissie bestaat uit een
voorzitter en ten minste twee leden. In het derde lid is bepaald dat de leden van de
commissie geen deei kunnen uitmaken van of werkzaam zijn onder
verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan, dan wel lid zijn van
e e n c o m m i s s i e a l s b e d o e l d i n t i t e l I I , h o o f d s t u k V, p a r a g r a a f 1 , v a n d e
Gemeentewet. De verordening voert daarmee verder dan de minimale waarborgen
uit de Awb, waarin alleen de voorzitter geen deel uitmaakt en niet werkzaam is
onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Verordening commissie bezwaarschriften
2017 is de secretaris van de commissie een door het college aangewezen
ambtenaar. Het college kan meer dan een secretaris aanwijzen.
Zoals hierboven blijkt, kent zowel de Awb als de Verordening geen bepaltng dat de
secretaris, op dezelfde wijze als de leden van de commissie, onafhankeiijk dient te
zijn. Dit is ook nimmer het geval geweest. De stelling van de raadsleden dat de
secretaris geen deel had mogen uitmaken van de commissie treft dan ook geen

doel. Wat betreft de rol van de secretaris hecht de commissie er nogmaals aan om
te

benadrukken

dat

de

secretaris

slechts

een

ondersteunende

functie

heeft.

Daarbovenop geldt dat conform het voorgaande wettelijke kader aan de secretaris
geen stemrecht bij de beraadslagingen of beslissing van de commissie toekomt. Het

voorgaande geeft in algemene zin weer hoe de gemeenteraad de borging van de
onafhankelijkheid van de commissie heeft verankerd.
De commissie hoopt dat het voorgaande bijdraagt aan een verheldehng van de rol
van de secretaris en hoopt met deze bijzondere uiteenzetting haar toegankeiijkheid
te vergroten. Bovenal waardeert de commissie eike gedachte die kan bijdragen aan

het beter bedienen c.q adviseren van de burgers en bestuursorganen van de
gemeente Bloemendaal.
Kortom, de commissie advlseert op basis van aiie informatie om
1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaar gegrond te verklaren ten aanzien van de welgering
collegevoorstel met nummer 2014065941 te verstrekken;

3. Dit collegevoorstel alsnog (deels) te verstrekken met toepassing van de Wet
openbaarheid van bestuur;
4. Het bezwaarschrlft voor het overige ongegrond te verklaren;
5. De besluiten voor het overige in stand te laten.
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Bloemendaal,

De commissie bezwaarschriften van de gemeente Bloemendaal,
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Bijiage wettelijke bepalingen
Bij het bezwaar zijn met name de voigende wettelijke bepalingen van
belang
Gemeentewet

Artikel 60, derde lid, bepaalt dat het college de besluitenlijst van zijn vergaderlngen
op de in de gemeente gebruikelijke wijze openbaar maakt. Het college laat
openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien
waarvan op grond van artikel 55 geheimhouding is opgelegd (of ten aanzien
waarvan openbaarmaking In strijd Is met het openbaar belang).
Ingevolge artikel 55, eerste lid, kan het college, op grond van een belang genoemd
In artikel 10 van de Wob, omtrent het In een besloten vergadering behandelde en
omtrent de Inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd,
geheimhouding opieggen.

Ingevolge artikel 55, derde lid, wordt indien het college zich ter zake van het
behandelde waarvoor een verpiichtlng tot geheimhouding geldt tot de raad heeft
gericht, de geheimhouding In acht genomen totdat de raad haar opheft.
Wet openbaarheid van bestuur
Ingevolge artikel 3, vljfde lid, wordt een verzoek om informatle ingewllltgd met
Inachtneming van het bepaalde In de artikelen 10 en 11.
In artikel 10, tweede lid, Is bepaald dat het verstrekken van informatle Ingevolge

deze wet achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
voigende belangen:

t

d

;

e. de eerbiedlging van de persoonlljke levenssfeer;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bIj de
aangelegenheid betrokken natuurlljke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.

Ingevolge artikel 11, eerste lid, wordt geen Informatle verstrekt over persoonlljke
beleidsopvattingen opgenomen In documenten die zijn opgesteld ten behoeve van
intern beraad.
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