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Onderwerp: Beslotenheid van de AB-vergadering 

Nummer: Bestuursstukken\2192 

Agendapunt: 4 

 

DB: Nee 

 

BPP: Ja  

26-10-2016 

(plenair) 

FAZ: Ja  

26-10-2016 

(plenair) 

VVSW: Ja  

26-10-2016 

(plenair) 

AB: Ja 

09-11-2016 

 

Opsteller:  

Harm Küpers, 0598-693260 

Staf en Directie 

Opdrachtgever: 

- 

Portefeuillehouder:  

- 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

In de vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 5 oktober jongstleden is in beslotenheid 

vergaderd. Er moet in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur een besluit worden 

genomen over het al dan niet handhaven van de opgelegde geheimhouding. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

Het dagelijks bestuur adviseert alles overwegend, om de geheimhouding van de besloten vergadering 

van het algemeen bestuur d.d. 5 oktober 2016 op te heffen. 

 

Bijlagen: Nee 
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Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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In de vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 5 oktober jongstleden is in beslotenheid 

vergaderd. Over de vertrouwelijkheid van hetgeen is besproken in deze besloten vergadering staat het 

volgende in de Waterschapswet: 

 

Artikel 37 lid 3 

De krachtens het tweede lid aan het algemeen bestuur opgelegde verplichting tot geheimhouding 

vervalt, indien de oplegging niet door het algemeen bestuur in zijn eerst volgende vergadering die 

blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, 

wordt bekrachtigd. 

 

Met andere woorden, indien het algemeen bestuur in de vergadering van 9 november 2016 geen 

besluit neemt om de verplichting tot geheimhouding te handhaven is deze van rechtswege vervallen. 

 

Het argument om de geheimhouding te handhaven is gelegen in de oorspronkelijke reden voor de 

geheimhouding, namelijk het voorkomen van onnodige beschadiging van de heer Van der Ploeg. 

Omdat het onderwerp dat is besproken in de besloten vergadering nu formeel is geagendeerd voor de 

openbare vergadering van 9 november 2016 kan ook worden betoogd dat geheimhouding geen doel 

meer dient en dat dien ten gevolge de geheimhouding kan komen te vervallen. 

 

 

Voorstel  

 

Het dagelijks bestuur adviseert alles overwegend, om de geheimhouding van de besloten vergadering 

van het algemeen bestuur d.d. 5 oktober 2016 op te heffen. 

 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


