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Onderwerp
Geheimhouding van de memo 'Informatievoorziening en reactie college t.a.v. vertrek burgemeester 
Harald Bouman’ van 14-10-2019 en het raadsverslag van het besloten deel van de raadsvergadering 
van 14-10-2019.

Advies presidium:
Stemstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
Het (impliciete) verzoek tot het opheffen van de geheimhouding van de memo 'Informatievoorziening 
en reactie college t.a.v. vertrek burgemeester Harald Bouman’ van 14-10-2019 en het raadsverslag 
van het besloten deel van de raadsvergadering van 14-10-2019 afwijzen.

Doelstelling
Opheffing van de geheimhouding van de memo en het raadsverslag afwijzen.

Inleiding
De Stentor heeft een Wob-verzoek ingediend rond het vertrek van burgemeester H. Bouman. Het 
Wob-verzoek is als bijlage toegevoegd. In dit Wob-verzoek vraagt De Stentor:
1. Alle documenten betreffende het vertrek van burgemeester Harald Bouman.
2. Alle documenten betreffende de procedure die is gevolgd rond het vertrek van Harald Bouman.
3. Alle documenten over klachten die bij de gemeente Noordoostpolder zijn ingediend en betrekking 
hebben op het functioneren en/of handelen van Harald Bouman, als burgemeester en als persoon. Wij 
hebben eerder dit Wob-verzoek al aan u doorgezonden.

Deze nota ziet op twee documenten die onder het Wob-verzoek vallen, namelijk de memo 
‘Informatievoorziening en reactie college t.a.v. vertrek burgemeester Harald Bouman’ van 14-10-2019 
(hierna: memo) en het raadsverslag van het besloten deel van de raadsvergadering van 14-10-2019 
(hierna: raadsverslag).

Het is noodzakelijk deze weg te bewandelen omdat een Wob-verzoek ook moet worden gezien als 
een verzoek om de geheimhouding van documenten op te heffen. Vanwege de aard van de informatie 
in de memo en de daarbij betrokken belangen wordt uw raad gevraagd het verzoek om opheffing van 
de geheimhouding van de betreffende documenten af te wijzen.

Argumenten
1.1 Er is reden om het (impliciete) verzoek tot opheffing van de geheimhouding van de

vorenbedoelde memo en het raadsverslag af te wijzen op grond van belangen als genoemd in 
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob)

Toentertijd heeft uw raad de door het college opgelegde geheimhouding van de memo 
bekrachtigd (conform artikel 25 lid 2 juncto lid 3 Gemeentewet).
Dit deed u vanwege de aard van de informatie in de memo en de daarbij betrokken belangen. 
Meer specifiek: het belang van openbaarmaking van de memo woog toen niet op tegen
1. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokken personen (artikel 10, tweede 

lid, onder e Wob) en
2. het voorkomen van onevenredige benadeling van de gemeente dan wel andere bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden (artikel 10, 
tweede lid, onder g Wob).Dit geldt nog steeds onverkort.



Om deze redenen is het zaak om opheffing van de geheimhouding van de memo en het raadsverslag 
af te wijzen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Planning/uitvoering
Na uw besluit zal het op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt worden en zal het college met 
inachtneming van uw besluit het Wob-verzoek van De Stentor verder gaan behandelen.

Bijlagen
Wob-verzoek De Stentor
Raadsbesluit van 14-10-2019 waarmee de geheimhouding van de memo door de raad is bekrachtigd.

Portefeuillehouder : Joh. C. Westmaas
Steller : de heer J.W. van der Linde; 06 20 67 36 53; .vanderlinde@noordoostpolder.nl

mailto:vanderlinde@noordoostpolder.nl


gemeente
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RAAD
De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2020, no. 20.0002077;

gelet op het gestelde in artikel 10, tweede lid onder e en g van de Wet openbaarheid van bestuur en 
de daarop gebaseerde jurisprudentie

BESLUIT:

het (impliciete) verzoek tot het opheffen van de geheimhouding van de memo ‘Informatievoorziening 
en reactie college t a v. vertrek burgemeester Harald Bouman’ van 14-10-2019 en het raadsverslag 
van het besloten deel van de raadsvergadering van 14-10-2019 onder verwijzing naar het 
vorenstaande voorstel van het college af te wijzen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 19 oktober 2020.

De griffier, de voorzitter,

\
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Vergadering: mm~n 1(0
Datum:

nr Naam Aanwezig: Stemmingen:
(kQp[ jZ- J

1 De heer B.J. Aling 4 — t
2 De heer S. de Boer 4 +■

3 De heer J.B.M. Bus 4
4 Mevrouw J. Deen ih 4-

5 De heer M. Dieleman 4 -h

6 De heer T.J. van Dijk f ■t

7 De heer F.P.J. van Erp 4 4

8 Mevrouw M.T. Goelema 4 4~
9 De heer J.C.M. Goos +

10 De heer T.P.R. Groen 4 '4
11 Mevrouw A.L. Heerspink 4 4
12 De heer H.M. Hekkenberg 4
13 Mevrouw T.G. Hoekstra +
14 De heer J. Hofland -f-

15 Mevrouw G.P. Knijnenberg f- -+-

16 De heer H.J. Lambregtse +- 4-
17 de heer L.H.M. Lammers 1- '—

18 De heer Y. Mahmoud + 4

19 De heer J.L.P. van Os t 4
20 Mevrouw H, Schot ~h

21 Mevrouw S.J. Schrijver +

22 Mevrouw D. van Sluijs t -f-

23 De heer T. van Steen t 4
24 De heer R. van der Velde

25 Mevrouw L. Verduin +

26 De heer M.W. van Wegen -h

27 Mevrouw S. Werkman 4- —r-

28 De heer B. Wielenga f +-

29 Mevrouw H. Wijnhoud t* —
i



Vergadering:

Datum:

Stemmingen:

1 De heer B.J. Aling

2 De heer S. de Boer

3 De heer J.B.M. Bus

4 Mevrouw J. Deen

5 De heer M. Dieleman

6 De heer T.J. van Dijk

7 De heer F.P.J. van Erp

8 Mevrouw M.T. Goelema

9 De heer J.C.M. Goos

10 De heerT.P.R. Groen

11 Mevrouw A.L. Heerspink

12 De heer H.M. Hekkenberg

13 Mevrouw T.G. Hoekstra

14 De heer J. Hofland

15 Mevrouw G.P. Knijnenberg

16 De heer H J. Lambregtse

17 de heer L.H.M. Lammers

18 De heer Y. Mahmoud

19 De heer J.L.P. van Os

20 Mevrouw H. Schot

21 Mevrouw S.J. Schrijver

22 Mevrouw D. van Sluijs

23 De heer T. van Steen

24 De heer R. van der Velde

25 Mevrouw L. Verduin

26 De heer M.W. van Wegen

27 Mevrouw S. Werkman

28 De heer B. Wielenga

29 Mevrouw H. Wijnhoud

Voorzitter: Griffier:


