ALGEMEEN BESTUUR
Vergadering d.d.:
Betreft:

26 augustus 2020
Informerend
Portefeuillehouder: Middel
Route:
DB-AB

Agendapunt:
Programma:

15
4. Water en maatschappij

Onderwerp
Notitie openbaarheid en vertrouwelijkheid.
Bijlagen
1.

Notitie openbaarheid en vertrouwelijkheid in het waterschapsbestuur.

Kennisnemen van
de bijgaande notitie met een nadere toelichting op de geldende wettelijke voorschriften op het punt
van openbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie.
Inleiding
Het dagelijks bestuur heeft een verantwoordelijkheid om het algemeen bestuur over diverse
vraagstukken actief en passief te informeren. Actief betekent in dit geval dat het dagelijks bestuur
zelf het algemeen bestuur informeert over vraagstukken die het algemeen bestuur aangaan. Passief
betekent dat het dagelijks bestuur desgevraagd alle inlichtingen verstrekt indien daarom door het
algemeen bestuur wordt gevraagd.
In de praktijk blijkt dat het niet altijd duidelijk is tot hoever deze informatieplicht reikt en waartoe
het dagelijks bestuur met betrekking tot de beantwoording is gehouden. Een bijzondere categorie in
dat kader vormt de informatie die om allerlei redenen als vertrouwelijk is aangemerkt door het
dagelijks bestuur (of door het bestuur van een aan ons verbonden partij).
Aan de griffier is gevraagd een notitie op te stellen met een nadere toelichting op de geldende
wettelijke voorschriften op het punt van openbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie. Deze
notitie voorziet daarin en dient als achtergrondinformatie voor een bespreking van deze
onderwerpen in het fractievoorzittersoverleg en in de vergadering van het algemeen bestuur.
Kernboodschap
Uitgangspunt en richtsnoer voor het overheidshandelen - is vanuit de publieke taak bezien openbaarheid en transparantie. Hoewel er omstandigheden kunnen zijn dat het vertrouwelijk
informeren van het algemeen bestuur geïndiceerd en ook gerechtvaardigd is, is dit niet de
hoofdregel maar de aan wettelijke bepalingen gebonden uitzondering die zeer terughoudend moet
worden toegepast en wordt toegepast.
Vervolg
Dit voorstel en bijgaande notitie is oriënterend besproken in het fractievoorzittersoverleg van 19 mei
2020. Een samenvatting van de hoofdlijnen en vervolg treft hierna aan

Samenvatting hoofdlijnen en vervolg
Uit de bijgevoegde notitie kunnen grofweg de volgende hoofdlijnen worden gedestilleerd:
o Door het dagelijks bestuur wordt actief en in verschillende vormen informatie verstrekt aan het
algemeen bestuur over die zaken die het algemeen bestuur direct aangaan.
o Alle fracties maken gebruik van het recht om inlichtingen te vragen en krijgen in alle gevallen
antwoord op de gestelde vragen. De antwoorden volstaan in de meeste gevallen, incidenteel
worden nog nadere vragen gesteld naar aanleiding van de eerdere beantwoording.
o Bij toekenning van informatie aan de één, is de hoofdregel dat de toekenning ook plaatsvindt aan
alle andere bestuursleden.
o Theoretisch kan het algemeen bestuur alle stukken/informatie opvragen die het wenselijk acht.
Als van die mogelijkheid ongelimiteerd gebruik zou worden gemaakt zou dit niet werkbaar zijn in
de verhoudingen en taken tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
o In het kader van de planning en control cyclus zijn specifieke afspraken gemaakt over: welke
informatie, op welke wijze en met welke frequentie wordt verstrekt aan het algemeen bestuur.
o Uitgangspunt en richtsnoer voor het overheidshandelen - is vanuit de publieke taak bezien openbaarheid en transparantie. Hoewel er omstandigheden kunnen zijn dat het vertrouwelijk
informeren van het algemeen bestuur geïndiceerd en ook gerechtvaardigd is, is dit niet de
hoofdregel maar de aan wettelijke bepalingen gebonden uitzondering die zeer terughoudend
moet worden toegepast en wordt toegepast.
o Van de mogelijkheid om op grond van de Waterschapswet geheimhouding op te leggen wordt in
de praktijk geen gebruik gemaakt.
o Vertrouwelijke informatie wordt volledig verstrekt aan het algemeen bestuur. De vorm waarin
verschilt:
• soms wordt de gevraagde informatie per email verstrekt;
• in een enkel geval (vanwege bijvoorbeeld privacy aspecten) wordt de informatie ter
inzage gegeven op het waterschapshuis.
o In het kader van Wob verzoeken zullen bij toewijzing de gevraagde stukken voortaan ook
openbaar worden gemaakt middels publicatie op de website van Noorderzijlvest.
o Er zijn Noorderzijlvest emailaccounts aangemaakt voor bestuursleden en er wordt een digitale
(beveiligde) omgeving ingericht voor bestuursleden waarin eventueel vertrouwelijke stukken
kunnen worden geplaatst.

