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Rapport Rekenkamer 'Licht op geheimhouding'
Een onderzoek naar het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding in de huidige
raadsperiode.
Inleiding
De Rekenkamer Tilburg heeft in kaart gebracht met welke frequentie ('hoe vaak') en volgens welke
procedure ('hoe') geheimhouding de afgelopen raadsperiode in Tilburg is opgelegd. De
onderzoeksbevindingen zijn vastgelegd in het rapport: 'Licht op geheimhouding'.
Frequentie
Ten aanzien van de frequentie ('hoe vaak') constateert de Rekenkamer Tilburg dat het aantal besloten
raads- en commissievergaderingen over de periode april 2010 - april 2013 is toegenomen. Er is met
name sprake van een piek in 2012.
Procesgang
Raadsvergaderingen
Raadsvoorstellen behandeld in een besloten
raadsvergadering
Raadsvoorstellen behandeld in openbare
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Procesgang
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Daarnaast zijn er de afgelopen raadsperiode minstens elf raadsvoorstellen door de raad behandeld
waarbij vertrouwelijke bijlage(n) er inzage zijn gelegd voor de raadsleden.
Procesverloop
Aan de hand van een zevental cases heeft de Rekenkamer Tilburg het procesverloop rond het opleggen,
bekrachtigen en opheffen van geheimhouding nader bestudeerd. Het procesverloop kent volgens de
Rekenkamer Tilburg enkele belangrijke onvolkomenheden. Zo wordt er niet verwezen naar de wettelijke
grondslag voor het opleggen van geheimhouding (artikel 25, 55 of 86 van de Gemeentewet), waardoor
er onduidelijkheid bestaat of de raad bevoegd is de geheimhouding te bekrachtigen of op te heffen. De
inhoudelijke onderbouwing van geheimhouding is onvoldoende. Ook is er geen archivering van
vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken.

Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek stelt de Rekenkamer Tilburg vast dat verbetering in het proces van
opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding noodzakelijk is. De Rekenkamer Tilburg
adviseert de raad o.a. om met het college een gezamenlijke gedragslijn op te stellen hoe om te gaan met
het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Tenslotte adviseert de Rekenkamer Tilburg
om het college in samenwerking met de raadsgriffie een registratie te laten bijhouden van documenten
waarop geheimhouding is opgelegd.
Expertmeeting
De Rekenkamer Tilburg organiseert op maandag 2 september a.s. van 18.00 - 19.30 uur een
expertmeeting over het onderwerp geheimhouding. De onderzoeksbevindingen van de Rekenkamer
Tilburg worden gepresenteerd aan raads- en/of commissieleden. Daarnaast zal de heer mr. E.J. Daalder
(plaatsvervangend landsadvocaat) een inhoudelijke bijdrage leveren aan deze expertmeeting. Deze
bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in de koffiekamer van Stadskantoor 1.
Reactie college van B&W
In het kader van de bestuurlijke hoor- en wederhoor heeft de Rekenkamer Tilburg het ontwerprapport
voorgelegd aan het college van B&W. Het college heeft op 3 juli 2013 schriftelijk gereageerd. Het college
kan zich vinden in de aanbevelingen van de Rekenkamer Tilburg en ziet de expertmeeting als het begin
van het proces om gezamenlijk te komen tot goede, zorgvuldige afspraken tussen raad en college over
het omgaan met geheimhouding.
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Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Walter Gouw (voorzitter) tel: 06-13575001 of via de mail:
rekenkamer@tilburg.nl. Het complete onderzoeksrapport 'Licht op geheimhouding' is digitaal beschikbaar via
de website van de Rekenkamer Tilburg: www.tilburg.nl/rekenkamer

