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Aanleiding
Naar aanleiding van het besluit van PS aangaande het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer
over Attero wordt er een rondetafelgesprek georganiseerd rondom geheimhouding. In het
‘overzicht komende statendagen’ dat bij de procedurevergadering van 30 oktober is
geagendeerd staat dat het RTG is voorzien op 2 februari 2018. De griffie heeft ter
voorbereiding een eerste gesprek gevoerd met de Zuidelijke Rekenkamer.

Van

P. (Peter) Wijers
Telefoon

(073) 681 29 62

Op 13 november jl. heeft de griffie een mail naar de fractievoorzitters en fractiesecretarissen
verstuurd met de opzet en mogelijke sprekers. Op de opzet en de mogelijke sprekers zijn
geen op– of aanvullingen binnengekomen.
Opzet
In overleg met de Zuidelijke Rekenkamer zijn wij gekomen tot de volgende opzet voor de
bijeenkomst:

Een rondetafelgesprek van 1,5 uur te organiseren, met als uitgangspunt voor het gesprek
dat democratie openbaar is, tenzij;

Aan de hand van een fictieve casus de genodigden uitnodigen om te reageren op een
vijftal vragen;

Alle genodigden spreken na elkaar;

Fracties krijgen de gelegenheid om aan twee genodigden een vraag te stellen;

Genodigden reageren nadat alle fracties hun vragen hebben kunnen stellen;

Eventueel kunnen nog vervolgvragen worden gesteld.
Vragen die we aan de hand van een fictieve casus aan bod willen laten komen zijn:
a) Tot welke uitkomst leidt het toepassen van de criteria van geheimhouding in dit dossier en
leidt dat tot een bevredigend antwoord?
b) In welke gremia zou je dit dossier willen bespreken? Is dat alleen in een PS-vergadering
of ook in een speciaal ingestelde commissie?
c) Kunnen deze stukken ook digitaal geheim ter inzage worden gelegd?
d) Hoe én wanneer wordt de geheimhouding bekrachtigd?
e) Hoe én wanneer wordt de geheimhouding opgeheven?
De fictieve casus zal door de griffie de komende periode in overleg met de sprekers worden
uitgewerkt en bij de stukken voor de Statendag van 2 februari 2018 worden gepubliceerd.
Sprekers
De griffie heeft de volgende sprekers bereid gevonden om deel te nemen aan het
rondetafelgesprek:
•
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek verricht naar geheimhouding. Vanuit
deze rekenkamer zal de heer Van Oostveen deelnemen.
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•

Vanuit de Radboud Universiteit zal de heer dr.mr. J.L.W. Broeksteeg deelnemen. Hij
is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht en publiceert vooral over
onderwerpen op het gebied van het politieke staatsrecht en het gemeenterecht. In

de mail van 13 november hebben wij voorgesteld om de heer prof. mr. dr.
S.A.J. Munneke als spreker te vragen. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het
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onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer. Helaas kan hij deze dag niet
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deelnemen aan het rondetafelgesprek, maar hij is wel bereid op een andere manier
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mee te willen helpen. Wij zoeken naar een passende manier om zijn inbreng mee te

•

nemen.
Olaf Schuwer, specialist gemeentelijk bestuurs- en organisatierecht met ervaring
vanuit praktijksituaties.
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