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BESLUIT genomen door B&W d.d. 4 november 2014, agendapunt 014

oplegging geheimhouding stukken in dossier "intern dossier wethouder inzake Z, EWH"
Het college besluit voor wat betreft het vertrouwelijk karakter met inachtneming van artikel 10, lid 2, sub e
o m :

1. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder e (eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer waartegen het belang van openbaarmaking niet opweegt) en onder g (voorkomen van

onevenredige benadeling van bij de aangeiegenheid betrokken natuurlijke personen) Wet openbaarheid
van bestuur ten aanzien van het dossier "intern dossier wethouder inzake 2. EWH"
geheimhouding op te leggen op de stukken van na 9 juli 2013; met betrekking tot de stukken van voor 9
juli 2013 geheimhouding op te leggen ten aanzien van alle in de stukken gebruikte namen en legt geen
geheimhouding op ten aanzien van de brief d.d. 11 februarl 2014 aan de gemeenteraad met kenmerk
2014004496;

2. het dossier "Intern dossier wethouder inzake Z, EWH" op verzoek van de heer Heukels en
mevrouw Roos aan hen te verstrekken onder oplegging van geheimhouding op grond van artikel 25 lid 2
Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur op de stukken van
na 9 juli 2013; met betrekking tot de stukken voor 9 juli 2013 geheimhouding op te leggen ten aanzien
van alle in stukken gebruikte namen en legt geen geheimhouding op ten aanzien van de brief d.d. 11
februari 2014 aan de gemeenteraad met kenmerk 2014004496.
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1.

Aanleiding

De raadsleden de heer Heukels en mevrouw Roos hebben gevraagd om stukken die zijn verzameid met
betrekking
tot
de
van
de gemeente Bloemendaai. De stukken bevinden zlch in een dossier met het opschrift "intern dossier
wethouder

2.

De

inzake

EWH".

Drobleemstelling

De achtergrond van dit dossier is dat de wethouder aan de hand van een aantal voorbeelden duideiijk wilde

maken dat er sprake lijkt te zijn van een vorm van ^ door -f, . Uitsluitend met die
Intentie is dit strikt vertrouwelijk bij een aantal raadsleden onder ogen gebracht.

Gelet op de aard van het onderwerp, 2., door 7, , dient reeds hierom
een zodanig groot gewicht te worden toegekend aan het privacy belang (recht op de persoonlijke
levenssfeer ex artikel 10 lid 2 sub e van de Wet openbaarheid van bestuur) van dat de
informatie niet openbaar wordt gemaakt.
Het dossier bevat stukken zoals e-mails, brieven en verkiaringen met persoonsgegevens, persoonlijke
meningen en persoonlijke ervaringen van betrokkenen. Omdat het stukken betreft die verband houden met

d

door

^

,

zijn

de

zich

in

dit

dossier

bevindende stukken uitermate persoonlijk en gevoelig. De opstellers van de stukken moeten erop kunnen
rekenen dat, ter eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 onder e Wob) de maximale
vertrouwelijkheid in acht genomen wordt ten aanzien van de door hen opgestelde stukken. Zij moeten in
vrijheid en met waarborging van hun privacy verkiaringen af kunnen leggen over hun persoonlijke
ervaringen zonder dat zij daarbij bang zouden moeten zijn voor openbaarmaking van hun stukken.
De stukken bevatten informatie die de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van diverse personen in
grote mate raakt. Het is niet wenselljk 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 (artikel 10 lid 2 onder e Wob).
Bovendien weegt het belang van openbaarmaking niet op tegen het belang van voorkoming van benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen (artikel 10 lid 2 onder g Wob). Niet kan worden
uitgesloten dat openbaarmaking van de namen en stukken van de betrokkenen leidttot op de persoon
gerichte beschuldigingen waarvan deze betrokkenen nadeel kunnen ondervinden. Het belang bij
openbaarmaking weegt daarom minder zwaar dan het belang van voorkoming van onevenredige benadeling
van natuurlijke personen (artikel 10 lid 2 onder g Wob).
Complicerende factor is dat de zich in het dossier bevindende brief aan de gemeenteraad openbaar is.
Tevens is complicerend dat een van de bewoners op 9 juli 2013 een Wob verzoek heeft gedaan, u bekend,
naar aanleiding waarvan 18 ordners zijn samengesteld. Bij de openbaarmaking zijn de namen in het kader
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gelakt.
Natuurlijk moeten raadsleden over de inhoud van dit dossier kunnen beschikken, maar gelet op het
vorenstaande voor zover mogelijk onder opiegging van geheimhouding (artikel 25 lid 2 van de
Gemeentewet).

5,
Daarmee legt het college geheimhouding op deze stukken aan een ieder die kennis draagt van de stukken,
ook aan de collegeieden.
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Een andere complicerende factor is dat een van de bewoners enerzijds heeft geklaagd over schending van
zijn privacy en anderzijds een Wob-verzoek heeft ingediend. Hoewel dit Wofa-verzoek hier niet aan de orde
is, kan hierover kort het volgende worden medegedeeld;
Volgens vaste Afdelingsjurisprudentie wijkt de Wob ais aigemene openbaarmakingsregeling voor bijzondere
regeiingen, indien deze zijn neergelegd In een formele wet en Indien de bijzondere regeiing bovendien
uitputtend van aard is. Daarvan is sprake indien de regeiing ertoe strekt te voorkomen dat door toepassing
van de Wob afbreuk zou worden gedaan aan de goede werking van de materiele bepalingen in de bijzondere
wet.

De Afdeling heeft meermalen geoordeeid dat de geheimhoudlngsregeling opgenomen in artikel 25 (onder
meer ABRvS 11 September 2002 en 55 (onder meer ABRvS 18 September 2013) Gemeentewet ais een
dergelijke bijzondere regeiing moet worden aangemerkt. Dat leidt ertoe dat de Wob-verzoek geen
betrekking kan hebben op informatie waarvoor op grond van de Gemeentewet een geheimhoudingsbesiuit is
genomen en dus dat een dergelijk Wob-verzoek moet worden afgewezen.
Door geheimhouding op te leggen wordt voorkomen dat de inhoud van dit gevoelige dossier in de
openbaarheid komt.
3. De doelsteliing

De doelsteliing is dat het dossier ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen
geheim is, maar dat de heer Heukels en mevrouw Roos in het kader van hun rol ais raadslid over alle
stukken kunnen beschikken. Hierbij wordt voor zover mogelijk op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet en

artikel 10 lid 2 onder e (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer waartegen het belang van
openbaarmaking niet opweegt) en onder g (voorkoming van onevenredige benadeling van natuurlijke
personen) Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opgelegd op de stukken, dan wel namen in de

stukken, waarbij het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer.
4.

De

ODlossinoen

Het opieggen van geheimhouding op grond van artikel 55 lid 1 en 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2
onder e en onder g Wet openbaarheid van bestuur op die stukken waarbij het belang van openbaarmaking
niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de in de stukken

genoemde personen. Dat zijn alle stukken van na 9 juli 2013 integraal (met uitzondering van genoemde
brief aan de raad) en alle stukken van voor die datum voor wat betreft alle namen in die e-mails. Voor wat
betreft de motivering wordt hierbij kortheidshalve verwezen naar de brieven aan de raadsleden de heer
Heukels en mevrouw Roos.

5.

De

effecten

De inhoud van het dossier is voor zover mogelijk geheim, maar de raadsleden Heukels en Roos kunnen via

deze weg volledig over de stukken beschikken, zonder dat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
van de in de stukken genoemde personen in het geding komt. In de brief aan de raadsleden is opgenomen
dat, voor zover de stukken niet geheim zijn, deze vertrouwelijk worden overgelegd.
6.

Milieu-asoecten

n . v. t .

7.

Communicatie-aspecten

De heer Heukels en mevrouw Roos schriftelijk informeren over dit besluit.

Op alle stukken die geheim zijn dient dit vermeld te worden.
Stukken naar Raad (via Griffie):
N e e
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8. Financiele aspecten/risico's

Oplegging van geheimhouding is een voor bezwaar vatbaar besluit.
9.

BTW-aspecten

n . v. t .

10. Voorstel

Het college besluit voor wat betreft het vertrouwelijk karakter met inachtneming van artikel 10, lid 2, sub e
o m ;

op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder e (eerbiediging van de persoonljjke
levenssfeer waartegen het belang van openbaarmaking niet opweegt) en onder g (voorkoming onevenredige
benadeling van natuurlljke personen) Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien van het dossier "intern
dossier wethouder inzake EWH" geheimhouding op te leggen op de stukken van na 9 juli 2013;
met betrekking tot de stukken van voor 9 juli 2013 geheimhouding op te leggen ten aanzien van alle in de
stukken gebruikte namen en legt geen geheimhouding op ten aanzien van de brief d.d. 11 februari 2014 aan
de gemeenteraad met kenmerk 2014004496;

het dossier "intern dossier wethouder inzake ^ . EWH" op verzoek van de heer Heukels en
mevrouw Roos aan hen te verstrekken onder oplegging van geheimhouding op grond van artikel 25 lid 2
Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder e en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur op de stukken
van na 9 juli 2013; met betrekking tot de stukken voor 9 juli 2013 geheimhouding op te leggen ten aanzien
van alle in stukken gebruikte namen en legt geen geheimhouding op ten aanzien van de brief d.d. 11
februari 2014 aan de gemeenteraad met kenmerk 2014004496.

11 . U i t v o e r i n o

Stukken na collegebesluit verstrekken aan de heer Heukels en mevrouw Roos, met een begeleidende
brief waarin het besluit tot oplegging van geheimhouding inclusief de motivering is vermeld. Op het
dossier dient geheim/vertrouwelijk te worden vermeld.

Het hoofd van de afdeling Bedrijfsbureau,

