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___________________________________________________________________________
De commissie is blij met het rapport en pleit er voor nu snel af te zien van een vage term als 
vertrouwelijkheid. Er is enige vrees of het overnemen van de aanbevelingen van de 
Rekenkamer niet tot veel meer bureaucratie leidt. Ook wordt nog enige toelicht gevraagd over 
het feit dat in een commissie geheimhouding wordt opgelegd, die dan in een latere 
vergadering moet worden bekrachtigd; hoe zit het in de tussenliggende periode. Verder is de 
vraag aan de Rekenkamer waarom niet is gekeken naar de validiteit van de reden van het 
opleggen van geheimhouding. Tot slot wil de commissie weten hoe kan worden omgegaan 
met fracties die er voor kiezen om geen kennis te willen nemen van geheime stukken die per 
post rondgezonden worden.

Met belangstelling wordt nu het protocol tegemoet gezien dat, naar aanleiding van de 
bevindingen uit dit rapport, wordt opgesteld. PS wil hier graag bij betrokken zijn.

Mw. Hoenderdos (bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer) geeft aan dat de 
WOB de redenen vermeldt waarover geheimhouding mag worden opgelegd. De Rekenkamer 
heeft gecontroleerd of er een onderbouwing wordt gegeven voor het opleggen van 
geheimhouding, niet of het inhoudelijk correct was. Het bekrachtigen van geheimhouding in 
een volgende vergadering is wettelijk vastgelegd; in de tussentijd geldt de geheimhouding op 
grond van het feit dat GS dat heeft opgelegd. In het op te stellen protocol kunnen daarnaast 
nog tal van zaken naar believen van PS geregeld worden. Vergroting van de bureaucratie is 
niet aan de orde. Er wordt duidelijkheid geschapen, stukken moeten geregistreerd worden.

De griffier geeft aan dat bij verzending van geheime stukken per post gebruik wordt gemaakt 
van dubbele enveloppen. Het stuk zit in een envelop met aan de buitenkant inzichtelijk wat 
het onderwerp is. Dat geheel zit in een 2e envelop. Een ontvanger kan er dan voor kiezen de 
2e envelop niet te openen. Vanaf 1 januari wordt al met een registratielijst gewerkt. Het 
protocol zal nu worden opgesteld, eventueel in overleg met het Fractievoorzittersconvent, en 
in ieder geval ook ter besluitvorming aan PS worden aangeboden.

De commissie is van mening dat dit een sterstuk kan zijn voor de vergadering van Provinciale 
Staten van 7 juli 2014
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