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Het is belangrijk dat de overheid inzicht geeft in hoe zij haar werk doet. Openbaarheid van 
informatie en transparantie van bestuurlijke besluitvorming zijn hierbij van groot belang. 
Sommige dingen kunnen echter niet in de openbaarheid worden besproken, omdat het 
bijvoorbeeld gaat om gevoelige (financiële) informatie of belangen van anderen. De RKC heeft 
onderzocht hoe de gemeenteraad en het college van B en W omgaan met geheimhouding en 
besloten vergaderen. 
 
Hoe geheim is de gemeente Ede? 
De RKC heeft de gemeente Ede met een aantal andere Nederlandse gemeenten vergeleken als het 
gaat om geheimhouding van stukken en besloten vergaderen1. Uit deze vergelijking is niet zonder 
meer de conclusie te trekken of de gemeente Ede meer of juist minder geheimzinnig is dan de 
andere gemeenten. 
 
Hoe gaat de gemeente Ede om met geheimhouding? 
Hoe gemeenten moeten omgaan met geheime stukken en besloten vergaderingen staat in de 
Gemeentewet en het Reglement van Orde van een gemeenteraad. Uit het onderzoek van de RKC 
blijkt dat Nederlandse gemeenten verschillend omgaan met geheimhouding en besloten vergaderen. 
Ook werd duidelijk dat bij een deel van de onderzochte raads- en collegedocumenten de wettelijke 
procedures rondom geheimhouding en besloten vergaderen onvolledig en/of onjuist zijn nageleefd. 
Over het algemeen is bij raadsdocumenten wel duidelijk dat iets geheim is, maar wordt niet duidelijk 
waarom en op basis waarvan iets geheim is.  
 
Wat kan er beter? 
De RKC raadt de gemeente Ede aan een geheimhoudingsprotocol op te stellen, waarin staat hoe 
met geheimhouding en besloten vergadering wordt omgegaan, zowel qua procedures als gedrag. 
Daarnaast geeft de RKC aan dat het verstandig is een termijn en wettelijke grondslag aan de 
geheimhouding te verbinden. Dit wordt nu vaak niet gedaan. Verder is het raadzaam dat het college 
duidelijker aangeeft welke documenten wel en welke niet geheim zijn en dit in een collegebesluit 
vast te leggen.  
 

                                                      
1 De vergelijking is gemaakt met de volgende gemeenten: Hilversum, Amstelveen, Heerlen, Helmond, Oss, 
Sittard-Geleen, Deventer, Venlo, Delft, Westland, Alkmaar, Alphen aan de Rijn, Emmen, Leeuwarden, 
Dordrecht, Leiden, Maastricht, Zwolle, Zoetermeer en Haarlemmermeer. 
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