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 A D V I E S 
 
 
Aan: Dorien de Keyzer, raadsadviseur Oude IJsselstreek, ter doorzending naar burgemeester O. van   
Dijk 
Van: Olaf Schuwer, bestuurlijk – juridisch consultant 
 
Betreft: informatie aan gemeenteraad 
 
Uw emailverzoek d.d.: 19 juli 2018 
 
Zwolle, 26 juli 2018 
 
 
Geachte mevrouw De Keyzer, geachte heer Van Dijk, 
 
In uw bovenvermeld emailverzoek stelde u de volgende vragen: 
 

1. Is het binnen de rechtsregels van de democratische rechtsstaat, althans de gemeentewet, 

voor een wethouder of het college mogelijk om een aan de gemeenteraad gerichte brief op te 

houden, vertrouwelijk of geheim te verklaren en deze acht dagen na ontvangst daarvan op de 

griffie ter inzage te leggen? 

2. Kan een wethouder of het college besluiten om documenten die door een gemeenteraadslid, 

in het kader van de in art. 169 van de gemeentewet vervatte verantwoordingsplicht, zijn 

opgevraagd, niet af te geven, maar slechts ter inzage te leggen?  

3. Mag een wethouder een selectie maken van de te verstrekken documenten op basis van wat 

de wethouder relevant vindt voor het gemeenteraadslid dat specifiek aangeduide informatie 

opvraagt? 

Het verzoek werd ondersteund met een aantal relevante documenten, plus links naar audioverslagen 
van een raadscommissievergadering. 
 
De vraagstelling wordt hieronder uitgewerkt. Daartoe zal allereerst een op de vraagstelling gericht 
algemeen juridisch kader worden geschetst, waarna de gestelde vragen van beantwoording worden 
voorzien. 
 

----------------------------------------------------- 
 
 
1.Wettelijk kader informatieplicht 
1.a. Algemeen  
Als Grondwettelijk hoofd van de gemeente, heeft de gemeenteraad een controlerende rol. Vanuit die 
hoedanigheid houdt de raad toezicht op het bestuur zoals dit is gevoerd door het college van B&W 
en de burgemeester. Deze beide organen hebben een inherente en onvervreemdbare plicht om de 
raad (als geheel) en elk raadslid (individueel) te informeren over door hen gevoerd bestuur.  
 
Dit is één van de belangrijkste peilers waarop het gemeentebestuur is gebaseerd.1 De ongeschreven 
vertrouwensregel staat hiermee in nauw verband: de raad en elk van zijn leden moet(en) erop 

                                                           
1 Reeds in de Gemeentewet van 1851 was bepaald dat “De Burgemeester en Wethouders (..) wegens het 
dagelijksch bestuur aan den Raad verantwoording schuldig (zijn) en (..) te dien aanzien alle door den Raad 
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kunnen vertrouwen dat zij voldoende inlichtingen van college en burgemeester ontvangen om hun 
(controlerende) taak te kunnen uitoefenen.2  
Dit wordt aangeduid als ‘politieke verantwoordelijkheid”.3 
 
Deze inlichtingenplicht is uitgewerkt in de artikelen 169 en 180 Gemeentewet, betrekking hebbend 
op respectievelijk (de leden van) het college en de burgemeester.4  
In casu is het bepaalde in artikel 160 lid 1 aanhef en sub b. Gemeentewet ook van belang. Dit wordt 
hieronder nader toegelicht, en wel in paragraaf 1.c. 
 
Het daadwerkelijk uitoefenen van genoemde democratische rechten vindt plaats binnen het geheel 
van geschreven regels (Gemeentewet en Reglement van Orde) en ongeschreven regels en gebruiken 
die binnen elke gemeente bestaan (mores).  
 
1.b. Inhoud wettelijke bepalingen 
Artikel 160 lid 1 Gemeentewet luidt, voor zover relevant, als volgt: 
Artikel 160 lid 1 

1. Het college is in ieder geval bevoegd: 
a. (..); 
b. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester   
hiermee is belast; 
c. (..); 
d. (..); 
e. (..); 
f. (..); 
g. (..) 
h. (..) 

 
Artikel 169 Gemeentewet luidt als volgt: 
Artikel 169 

1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het 
college gevoerde bestuur.  

2. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 

3. Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het 
verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, 
eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen 
kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de 
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

3.    Hij geeft de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het 
verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

 

                                                           
verlangde inlichtingen (geven).” Dölle e.a., Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, Deventer 2004, pg. 
502. 
2 Duidelijk moet zijn dat de verantwoordingsplicht het gehele gemeentelijke beleidsspectrum omvat. Dölle e.a., 
a.w. pg. 504. 
3 Dölle e.a., a.w., pg. 505 e.v.. 
4 De inlichtingenplicht voor de burgemeester als zelfstandig orgaan is (pas) in 1969 in de Gemeentewet 
opgenomen: Stb. 1969, 535. Dölle e.a., a.w., pg. 504. 
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1.c. Uitleg wettelijke bepalingen ; verklaring van de term “strijd met het openbaar belang” 
De in artikel 160 lid 1 Gemeentewet neergelegde bevoegdheid van het college inzake de 
voorbereiding van door de raad te nemen besluiten staat in het onderhavige dossier in nauwe relatie 
met de inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 169 Gemeentewet. De raad moet er immers vanuit 
kunnen gaan, dat hij van het college tijdig en compleet wordt geïnformeerd over een door het 
college aan de raad voorgelegd ontwerpbesluit. 
 
Artikel 169 bevat een inlichtingenplicht die twee zijden heeft: een actieve en een passieve.  
Eerstgenoemde (actieve) inlichtingenplicht veronderstelt dat college en burgemeester uit zichzelf de 
raad die inlichtingen geven die de raad nodig heeft om zijn (controlerende) taak te kunnen uitvoeren. 
Daarbij moet de raad erop kunnen (en mogen) vertrouwen dat hem geen inlichtingen worden 
onthouden en dat de inlichtingen die hij krijgt volledig, correct en actueel zijn. 
 
Laatstgenoemde (passieve) inlichtingenplicht wordt eerst geactiveerd nadat van de zijde van een of 
meer raadsleden een verzoek om inlichtingen bij het college is ingediend. In dat geval is het college 
verplicht om de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Dat verstrekken geschiedt aan de raad als 
geheel.  
 
Begrenzing voor het verstrekken van inlichtingen wordt gelegd in de woorden “tenzij het verstrekken 
ervan in strijd is met het openbaar belang”.  
De vraag is, wat de inhoud, strekking en reikwijdte is van deze term. 
 
1.d. (Strijd met het) openbaar belang 
Deze verschoningsgrond dateert van 1969. Vanaf dat moment stond in de Gemeentewet met zoveel 
woorden wat voorheen als ongeschreven gemeenterecht werd gepraktiseerd.5  
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel werd vanuit de Tweede Kamer ingebracht dat deze 
clausulering de uitbreiding van de inlichtingenplicht weleens teniet zou kunnen doen gaan. Van de 
kant van de regering werd geantwoord dat de clausulering als hoge uitzondering op de regel zou 
moeten dat vanuit de raad gevraagde inlichtingen moeten worden verstrekt. 
 
Duidelijk is gemaakt, dat een beroep op de verschoningsgrond “verstrekken (is) in strijd met het 
openbaar belang” tot de hoge uitzonderingen moet blijven behoren. Het inroepen ervan kan 
plaatsvinden in (bijvoorbeeld) de volgende situaties: 
* het verstrekken van persoonlijke gegevens met ernstig nadeel voor de belangen van particulieren’ 
* de verstrekking van gegevens inzake kwesties die onder de rechter zijn.6 
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de wetgever van oordeel is, dat invulling van de term 
“strijd met het openbaar belang” niet vanuit bestuurlijke dan wel politieke overwegingen kan 
geschieden.  
Het politieke oordeel met betrekking tot de aanvaardbaarheid van het beroep op het 
verschoningsrecht berust uiteindelijk bij de raad.7 
 
Over de uitleg van de term “strijd met het openbaar belang” is een tweetal uitspraken gedaan door 
de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.8 De Afdeling gaf in beide uitspraken eenzelfde 
invulling aan deze term: “dat onder openbaar belang als bedoeld in deze bepaling onder 
omstandigheden ook de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan worden begrepen“. 

                                                           
5 Dölle e.a., a.w., pg. 518. 
6 Idem. 
7 Brederveld, gemeenterecht, Deventer 2005, pg. 191. 
8 ABRS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3364; ABRS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:702. 
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De Afdeling gaat hierin verder dan de wetgever. Voor de volledigheid wordt opgemerkt, dat geen 
onderscheid kan worden aangelegd tussen raadsleden als het gaat om het verstrekken van 
informatie.  
 
2. Rol burgemeester bij ontvangen van aan de raad gerichte brieven 
Artikel 74 Gemeentewet bepaalt hierover het volgende 
 
Artikel 74 

1. Alle aan de raad of aan het college gerichte stukken worden door of namens de burgemeester 

geopend. 

2. Van de ontvangst van aan de raad gerichte stukken die niet terstond in de vergadering van de raad aan 

de orde worden gesteld, doet hij in de eerstvolgende vergadering van de raad mededeling. 

 
Niet een wethouder, doch de burgemeester heeft een leidende rol waar het gaat om het 
doorgeleiden van ingekomen brieven die zijn gericht aan de gemeenteraad. Het is hierbij niet 
relevant of de inhoud van de brief een onderwerp bevat die tot de portefeuille van de wethouder 
behoort. Staatsrechtelijk is het niet de wethouder die met het dagelijks bestuur van de gemeente is 
belast, doch het college van burgemeester en wethouders. 
 
Wanneer hij het nodig oordeelt dat de raad op de hoogte moet zijn van de inhoud van een aan hem 
(de raad) gerichte brief, ligt het op de weg van de burgemeester om de brief bij de eerstvolgende 
gelegenheid onder de aandacht van de raad(sleden) te brengen. 
 
3. Openbaar, vertrouwelijk en geheim(houding) 
De mondelinge en schriftelijke communicatie tussen raad en (leden van het) college speelt zich in 
beginsel af in de openbaarheid. Bij uitzondering is sprake van beslotenheid van vergaderingen en 
geheimhouding op schriftelijke stukken en hetgeen tijdens een besloten vergadering wordt gezegd.  
 
Voor het opleggen en in acht nemen van geheimhouding bevat de Gemeentewet een aantal 
spelregels. Voor het domein van de gemeenteraad en de door de raad ingestelde commissies zijn dat 
de artikelen 25 (gemeenteraad) en 86 (commissies).  
 
In de bestuurlijke praktijk wordt ook gebruik gemaakt van het woord “vertrouwelijk”. Hieraan kent 
de Gemeentewet echter geen enkel (rechts)gevolg toe. Beter is dan ook om gebruik van dit woord te 
vermijden als geheimhouding van informatie het doel is. 
 
Het opleggen van geheimhouding is alleen mogelijk op grond van een of meer belangen die zijn 
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
 
In de voorliggende casus gaat het over geheimhouding op het domein van de gemeenteraad, dus 
over artikel 25 Gemeentewet. In lid 2 van dit artikel wordt benoemd wie gerechtigd zijn om aan de 
raad of aan leden van de raad informatie te sturen onder het opleggen van geheimhouding. Deze 
zijn: 
 
- het college van burgemeester en wethouders 
- de burgemeester 
- een commissie 
 
In dit rijtje wordt de wethouder niet genoemd. 
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4. Beantwoording gestelde vragen 
Vraag 1 luidt: is het binnen de rechtsregels van de democratische rechtsstaat, althans de 
gemeentewet, voor een wethouder of het college mogelijk om een aan de gemeenteraad gerichte 
brief op te houden, vertrouwelijk of geheim te verklaren en deze acht dagen na ontvangst daarvan op 
de griffie ter inzage te leggen? 
 
Het antwoord hierop is: het college als geheel (en niet een afzonderlijke wethouder) heeft de 
mogelijkheid om onder oplegging van geheimhouding als bedoeld in artikel 25 lid 2 Gemeentewet 
stukken naar de raad of naar leden van de raad te sturen.  
 
Wanneer hierover afspraken zijn gemaakt met de raad, kan worden volstaan met ter inzagelegging 
op de griffie. Bij het ontbreken van dergelijke afspraken moet elk raadslid erop kunnen vertrouwen 
dat de stukken rechtstreeks naar hem of haar worden gestuurd. Het is vervolgens de 
verantwoordelijkheid van elk raadslid om er vervolgens voor te zorgen dat de geheimhouding in acht 
wordt genomen.  
 
Met het oog op de op het college en elk van zijn leden rustende inlichtingenplicht, maar ook in het 
kader van de voorbereiding op een door de raad te nemen besluit, moet de raad erop kunnen 
vertrouwen dat de informatie zo spoedig als dit mogelijk is naar hem wordt gestuurd. Voor het 
daarbij aanhouden van een termijn van acht dagen is in beginsel geen plaats, tenzij  het college 
daarvoor goede argumenten heeft. 
 
Vraag 2 luidt: kan een wethouder of het college besluiten om documenten die door een 
gemeenteraadslid, in het kader van de in art. 169 van de gemeentewet vervatte 
verantwoordingsplicht, zijn opgevraagd, niet af te geven, maar slechts ter inzage te leggen? 
 
Het antwoord hierop is: op zich is dit mogelijk, maar het is de raad die hierin het laatste woord heeft. 
Indien gewenst, kan het college hierover met de raad afspraken maken. 
Voorop staat dat de (leden van de) raad wordt (worden) geïnformeerd door toezending van 
schriftelijke stukken. 
 
Vraag 3 luidt: mag een wethouder een selectie maken van de te verstrekken documenten op basis van 
wat de wethouder relevant vindt voor het gemeenteraadslid dat specifiek aangeduide informatie 
opvraagt? 
 
Het antwoord hierop is: het staat een wethouder niet vrij om te selecteren op basis van wat hij 
relevant vindt.  
Het is de staatsrechtelijke plicht van een wethouder om binnen de bepalingen, reikwijdte en 
strekking van de artikelen 160 lid 1 aanhef en sub b. en 169 Gemeentewet, die informatie aan de 
raad te geven die noodzakelijk is voor de raad om een afgewogen besluit te kunnen nemen 
respectievelijk waarom vanuit dan wel door de raad is gevraagd.  
 
Hierbij moet voor ogen worden gehouden dat de raad het Grondwettelijke hoofd van de gemeente 
is, en in die hoedanigheid het college controleert op gevoerd bestuur. Hiertoe moet het college en 
elk van zijn leden, actief en passief, de raad in staat stellen door het geven van inlichtingen.  
Het is daarbij essentieel dat de raad die controlerende rol zo optimaal en volledig mogelijk moet 
kunnen uitvoeren. Daarbij past niet dat de daarbij benodigde informatie op selectieve wijze vanuit 
het college wordt verstrekt.  
 
Daarnaast geldt, dat de raad door het college tijdig, volledig en adequaat wordt geïnformeerd over 
een door het college voorbereid ontwerpraadsbesluit. 
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Zwolle, 26 juli 2018 
 
Mr. Olaf Schuwer 
Bestuurlijk – juridisch consultant 
06-50922034 
www.schuweradvies.nl 
email@olafschuwer.nl  

http://www.schuweradvies.nl/
mailto:email@olafschuwer.nl

