
  Memo  
B e e l d v o r m i n g  

 

Datum 

Afdeling 

Betreft 

 

 

 Registratienummer: 

 
 

 

 

Naam commissie 
 

Beeldvormende commissie EMS 

Onderwerp 
 

Proces rondom geheimhouding 

Datum beeldvorming 
 

06-01 of 13-01 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Voorbereiding op oordeelsvorming en  
besluitvorming. 
 
1. Door de provincie (co-productie Bestuurs & 
Directieondersteuning & Griffie) is gewerkt aan 
een statenvoorstel om te komen tot een 
verbetering van het proces van 
geheimhouding.  
 2. Een agenderingsverzoek van de fracties van 
50PLUS, PVV, GO, Forum voor Democratie en 
DENK binnengekomen om het proces van 
geheimhouding te bespreken. 
 
Door de Procedurecommissie is besloten deze 
twee verzoeken gelijktijdig en integraal te 
behandelen. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het doel is om de statenleden zo te informeren 
dat er een goede oordeelsvormende ronde 
gehouden kan worden waarin het 
statenvoorstel en de vragen uit het 
agenderingsverzoek van 50PLUS, PVV, GO, FVD 
en Denk goed besproken kan worden.  

- Informeren over het opleggen van 
geheimhouding en wat dit in de praktijk 
kan betekenen voor politieke 
ambtsdragers.  

- Informeren over de aanbevelingen uit  
het rapport “openbaar tenzij…” 

- Informeren over de huidige procedures 
met betrekking tot geheimhouding 

- Informeren over de voorgestelde 
wijzigingen in het statenvoorstel en 
wat dit betekent voor PS. 
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De beeldvormende ronde is in overleg met de 
fracties van het agenderingsverzoek als met de 
portefeuillehouder afgestemd.  

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

Voor deze beeldvormende ronde zijn de 
randstedelijke rekenkamer en de ambtenaren 
die het statenvoorstel hebben voorbereid 
aanwezig.  
De sessie start met een presentatie door de 
randstedelijke rekenkamer waarin zij een 
uitleg geven over de verschillende praktijk en 
omtrent het proces om tot geheimhouding te 
komen en wat hierin van belang is voor 
politieke ambtsdragers. Hierna gaan zij nog 
kort in op het onderzoek ‘openbaar tenzij…’ 
dat door de randstedelijke rekenkamer is 
opgeleverd. Hierna volgt een presentatie 
gegeven door de ambtenaren die aan het 
statenvoorstel hebben gewerkt. Hierin wordt 
geschetst wat er met het onderzoek ‘openbaar 
tenzij…’ is gebeurd en wat de procedures tot 
nu toe zijn geweest en waarin door het 
statenvoorstel een ander proces wordt 
voorzien.  

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

60 minuten. 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

- Op 17 september 2014 hebben 
Provinciale Staten (PS) ingestemd met 
de aanbevelingen over het opleggen, 
bekrachtigen en opheffen van 
geheimhouding, zoals opgenomen in het 
Randstedelijk Rekenkamerrapport 
"Openbaar, tenzij…".  

- Op 1 juli 2015 hebben PS een aangepast 
Reglement van Orde vastgesteld, 
waarin de toepassing van enkele van de 
aanbevelingen zijn verwerkt.   

- Op 13 maart 2018 hebben 
Gedeputeerde Staten (GS) Provinciale 
Staten per mededeling geïnformeerd 
over de stand van zaken van de 
uitvoering van de aanbevelingen.  

- Op 11 december 2019 hebben GS 
schriftelijke Statenvragen van de 
fractie van 50PLUS over geheimhouding 
beantwoord.  

- Op 27 mei 2020 hebben PS het 
jaarverslag 2019 vastgesteld. Een 
overzicht van de aanbevelingen uit RRK 
onderzoeken 2014 - heden maakte daar 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/17-september/19:30/8f--Onderzoek-Randstedelijke-Rekenkamer-Openbaar--tenzij----
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/17-september/19:30/8f--Onderzoek-Randstedelijke-Rekenkamer-Openbaar--tenzij----
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/01-juli/18:30/Reglement-van-Orde-Provinciale-Staten-2015
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2015/01-juli/18:30/Reglement-van-Orde-Provinciale-Staten-2015
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/ingekomen-stukken/DOCUVITP-2199242-v7-PS-mededeling-Toezegging-Openbaar-tenzij-2.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/documenten/schriftelijke-vragen/DOCUVITP-2513886-v1-Schriftelijke-vragen-50PLUS-geheimhouding.pdf
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deel van uit (Bijlage 9 bij het 
jaarverslag). 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

- Statenvoorstel  
- Agenderingsverzoek van de fracties van 
50PLUS, PVV, GO, Forum voor Democratie en 
DENK 
- Overzicht van de belangrijkste punten uit het 
onderzoek ‘Openbaar tenzij…’ 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Senior bestuurlijk juridisch adviseur, de 
bestuurssecretaris, de randstedelijke 
rekenkamer. 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, voor aanvullende vragen is de 
portefeuillehouder aanwezig.  

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Oordeelsvormend in de commissie EMS op 03-
02 
Besluitvormend in PS op 17-02 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Statenvoorstel 2707230 ja 

Monitor Aanbevelingen onderzoeken Randstedelijke Rekenkamer  

(bijlage bij Statenvoorstel Jaarrekening 2019) 

2582680 ja 

Agenderingsverzoek 50+ 2695929 ja 

Randstedelijke Rekenkamer rapport “openbaar tenzij….” 2014 1641100 ja 

Realisatie aanbevelingen 'Openbaar, tenzij...' Van 13 maart 2018 2199242 ja 

  

https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/27-mei/15:30/DOCUVITP-2582680-v8-2020-Overzicht-aanbevelingen-RRK-onderzoeken-2014-heden-2.pdf
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2020/27-mei/15:30/DOCUVITP-2582680-v8-2020-Overzicht-aanbevelingen-RRK-onderzoeken-2014-heden-2.pdf

