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Reden informatieverstrekking actieve informatie van het college 
 
 

Collegebesluit 

1. het Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2022 vast te stellen; 
2. het Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2022 middels actieve info aan te 

bieden aan de raad. 
 

Toelichting/achtergrond 

In 2019 is het huidige geheimhoudingsprotocol vastgesteld. Uw raad is toen ook middels actieve info 
geïnformeerd.  
 
De motivering om geheimhouding op te leggen op college- en raadsbesluiten en/of bijlagen was 
altijd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit kon op grond van de artikelen 25 en 55 
van de Gemeentewet. Maar op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking 
getreden. Dat betekent dat de motivering waarom geheimhouding wordt opgelegd wijzigt. Artikelen 
25 en 55 Gemeentewet verwijzen nu naar artikel 5.1 van de Woo. 
 
Het is wenselijk om een gewijzigd geheimhoudingsprotocol vast te laten stellen. Maar het gaat hier 
enkel om een technische wijziging. Daar waar werd verwezen naar de Wob (artikel 10), wordt nu 
verwezen naar de Woo (artikel 5.1). Wanneer niet een gewijzigd protocol wordt vastgesteld hebben 
medewerkers en het bestuur van de gemeente niet de beschikking over de juiste versie.  
 
Op een later moment dit jaar wordt de inhoud van het protocol verder geëvalueerd. Dit zal onder 
meer met de Griffie worden afgestemd. Ook wordt dan het wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit 
en functioneren decentraal bestuur meegenomen. Deze ligt nu nog ter beoordeling bij de Eerste 
Kamer. Dit wetsvoorstel heeft namelijk ook gevolgen voor het systeem van het opleggen van 
geheimhouding. De huidige artikelen 25 en 55 Gemeentewet worden dan vervangen door een nieuw 
hoofdstuk in de Gemeentewet. Uw raad zal tegen die tijd hierover nader worden geïnformeerd.  

Bijlage(n) 

Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2022 
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