
Aan:	  
	  
De	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad	  en	  het	  college	  van	  B&W	  in	  ’s-‐Hertogenbosch	  
	  
Mr.	  dr.	  A.G.J.M.	  Rombouts	  	  
	  
	  
’s-‐Hertogenbosch	  13	  februari	  2015	  
	  
	  

Geachte	  heer	  Rombouts,	  beste	  Ton,	  

Tijdens	  het	  interpellatiedebat	  van	  3	  februari	  2015	  is	  uitvoerig	  gesproken	  over	  het	  beschikbaar	  stellen	  
van	  achterliggende	  cijfers	  en	  informatie	  met	  betrekking	  tot	  het	  bestuursakkoord.	  Wij	  waren	  als	  
oppositiepartijen	  teleurgesteld	  dat	  deze	  cijfers	  pas	  in	  tweede	  instantie	  beschikbaar	  kwamen,	  al	  
merkten	  wij	  ook	  de	  bereidwilligheid	  bij	  de	  coalitiepartijen	  om	  in	  de	  toekomst	  hier	  zorgvuldiger	  en	  
vooral	  transparanter	  mee	  om	  te	  gaan.	  

Wij	  waren	  blij	  met	  de	  brief	  van	  de	  coalitiepartijen	  waarin	  dit	  nogmaals	  werd	  bevestigd	  en	  waarin	  zij	  
uitleg	  gaven	  wat	  de	  achterliggende	  motieven	  waren	  om	  te	  handelen	  zoals	  gehandeld	  is.	  De	  
‘spreadsheet’	  is	  ter	  inzage	  	  gelegd.	  In	  de	  brief	  wordt	  ook	  verwezen	  naar	  meerdere	  documenten	  die	  
slechts	  onder	  geheimhouding	  in	  te	  zien	  zijn	  voor	  de	  Gemeenteraad.	  Het	  opleggen	  van	  
geheimhouding	  is	  een	  zwaar	  middel	  waar	  terughoudend	  mee	  om	  gegaan	  dient	  te	  worden	  omwille	  
van	  de	  gewenste	  transparantie	  van	  het	  openbaar	  bestuur.	  	  

Wij	  hebben	  de	  onder	  geheimhouding	  ter	  inzage	  gelegde	  stukken	  bekeken.	  We	  moeten	  helaas	  tot	  de	  
conclusie	  komen	  dat	  in	  zeker	  9	  van	  de	  10	  ter	  inzage	  gelegde	  stukken	  (mogelijk	  dat	  het	  eerste	  stuk	  
gevoelige	  informatie	  bevat)	  het	  volstrekt	  onduidelijk	  is	  waarom	  het	  stuk	  geheim	  is.	  Naar	  onze	  mening	  
is	  onvoldoende,	  feitelijk	  helemaal	  niet,	  onderbouwd	  waarom	  het	  stuk	  geheim	  is.	  Er	  liggen	  zelfs	  
stukken	  bij	  die	  rechtstreeks	  afkomstig	  zijn	  uit	  al	  eerder	  openbaar	  gemaakte	  stukken.	  Daarnaast	  zijn	  
er	  ambtelijke	  notities	  opgenomen	  die	  niet	  alleen	  voor	  coalitiepartijen	  inzichtelijk	  mogen	  zijn	  naar	  
onze	  mening.	  Wij	  willen	  hierbij	  ook	  refereren	  aan	  het	  Rekenkameronderzoek	  en	  de	  op	  7	  oktober	  
2014	  aangenomen	  motie	  van	  D66	  over	  geheime	  stukken.	  	  

Wij	  vragen	  u	  indringend	  als	  voorzitter	  van	  de	  Gemeenteraad	  het	  College	  te	  verzoeken	  de	  
geheimhouding	  te	  laten	  vervallen	  van	  9	  van	  de	  10	  stukken.	  Wij	  vragen	  u	  om	  het	  College	  binnen	  een	  
week	  deze	  geheimhouding	  van	  de	  stukken	  af	  te	  halen.	  	  Wij	  rekenen	  op	  uw	  hulp	  zodat	  we	  na	  carnaval	  
echt	  een	  goede	  start	  met	  elkaar	  kunnen	  maken	  als	  Gemeenteraad.	  

Namens	  de	  fracties	  van	  de	  oppositie,	  	  

	  

Lisette	  van	  der	  Swaluw,	  fractievoorzitter	  PvdA	  

	  

*c.c.	  College	  van	  B&W,	  gemeenteraad,	  pers	  

	  

	  


