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6.

Initiatiefvoorstel opheffing geheimhouding t.a.v. stukken, opgelegd tijdens de
besloten raadsvergaderingen van 29 maart 2017, 11 april 2017 en 25 april 2017
Voorstel om te besluiten:
De tijdens de besloten raadsvergaderingen van 29 maart 2017, 11 april 2017 en 25
april 2017 door de gemeenteraad opgelegde geheimhouding ten aanzien van de
navolgende stukken op te heffen:
Raadsvergadering 29 maart 2017
1. concept raadsbesluit over mogelijk vervolgonderzoek en agendering
bestemmingsplan Groesbeekseweg
2. bestuursbesluit tot het instellen van een beperkt onderzoek naar "schending
vertrouwelijkheid";
3. advies van Dirkzwager Advocaten met bijbehorende aanbiedingsbrief;
4. brief van de WD - fractie aan de burgemeester d.d. 8 maart 2017;
Raadsvergadering 11 april 2017
5. brieven van de burgemeester van 2 en 7 april 2017 met de onderwerpen "extra
raadsvergadering" en "schending vertrouwelijkheid";
6. gespreksverslag met addendum van 16 maart 2017;
7. de aan Dirkzwager gestelde onderzoeksvragen in het feitenrelaas d.d. 21 maart
2017;
Raadsvergadering 25 april 2017
8. de aangenomen motie van treurnis (dictum en overwegingen);
9. het initiatiefvoorstel t.a.v. de beëindiging van het lidmaatschap van mevrouw
S.M.S. De Vito- van den Bouwhuijsen van de werkgeverscommissie griffier en de
vertegenwoordiging in de agendacommissie van de MGR.
Tijdens de beraadslagingen, voorafgaand aan de besluitvorming, wordt met name
ingegaan op:
De mogelijkheid om in een openbare vergadering over geheime stukken te spreken,
de eerder door de VVD in de vergadering van 29 maart gedane toenaderingspoging,
de wens van de coalitie om openheid te betrachten, de emotionele impact van dit
onderwerp, de kosten van dit hele proces, de vragen die dit bij inwoners oproept, de
wens tot herstel en normalisering van de onderlinge verhoudingen en uitleg dat het
verslag van 25 april (nog) niet openbaar wordt gemaakt, omdat dit nog niet is
vastgesteld.
Dhr. Tonnaer (PvdA) dient namens de DGP, PvdA en GroenLinks een amendement
in en licht dit kort toe. Mevr. Dooren bos (Groen Links) leest dit amendement voor
(voor de volledige inhoud zie bijlage 3):

1.

2.
3.

Besluit
Het voorgelegde concept raadsbesluit als volgt te amenderen:
In de aanhef, 3e regel van het concept besluit, tussen "navolgende stukken" en "op te
heffen" de woorden "met onmiddellijke ingang" toe te voegen en na "op te heffen" toe
te voegen: "omdat het belang van openbaarmaking nu zwaarder weegt dan de
belangen bedoeld in artikel 10, lid 2 sub g van de Wet openbaarheid bestuur
Punt 7 van het concept besluit als volgt te wijzigen: "7. het feitenrelaas d.d. 21 maart
2017 en de onderzoeksvragen aan Dirkzwager";
Aan het concept besluit toe te voegen:
"De tijdens de besloten raadsvergaderingen van 29 maart 2017 en 11 april 2017
opgelegde geheimhouding ta. v. het verhandelde tijdens deze vergaderingen op te
heffen"
Besluitvorming t.a.v. amendement van alle fracties:
Aantal stemmen voor: 10
Aantal stemmen tegen: 0

3

