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Betreft: Schriftelijke vragen betreffende correspondentie tussen WOR-bestuurder en OR en 
aanvullende c.q. meer duidende informatie 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Aanleiding van deze raadsinformatiebrief is ontstane onduidelijkheid over correspondentie tussen de 
WOR-bestuurder en de Ondernemingsraad en raadsvragen hierover. Raadsvragen zijn niet passend 
en inaccuraat beantwoord. Het college veronderstelde dat de in de raadsvragen van  
5 november 2016 benoemde vertrouwelijke brief niet openbaar was. Op basis van die informatie is de 
beantwoording tot stand gekomen. Te laat is gebleken dat de specifieke correspondentie kort voor de 
vragen en voorafgaand aan onze beantwoording van de raadsvragen, via een WOB-verzoek een 
openbaar karakter kreeg. Het college constateert dat miscommunicatie heeft plaatsgevonden en 
maakt hiervoor excuses.  
 

Met deze brief, over de kwetsbaarheid van informatiedeling en duiding van rollen, en een herziening 

van de antwoorden op de raadsvragen verstrekken wij alsnog complete en correcte informatie. 
 
Uitgangspunten informatiedeling college van B&W 
Het college van burgemeester en wethouders heeft wanneer het gaat om informatie delen met raad 
en inwoner het uitgangspunt van een volstrekte openbaarheid en transparantie, waarbij de invulling zo 
veel als mogelijk op proactieve basis geschiedt. Die openbaarheid laat zich soms wel beperken, 
bijvoorbeeld door de bescherming van individuele rechtsposities. Ook is het zo dat er een verschil is  
tussen enerzijds het domein waar de politiek en het openbaar bestuur zich primair over buigt en 
anderzijds het domein van de interne organisatie (de individuele rechtspositie van gemeentelijk 
werknemers of bijvoorbeeld de overleggen tussen WOR-bestuurder en Ondernemingsraad). Het 
college vindt het van belang dat dit verschil in acht wordt genomen waar mogelijk en tracht dit te 
bewaken. Immers: overleggen tussen werkgever en werknemer (of de vertegenwoordigers hiervan) 
dienen niet in de politieke arena besproken te worden. De autonomie en het professioneel en objectief 
handelen van ambtenaren dient gevrijwaard van politieke invloeden te blijven.  
 
Rolverdeling, mandatering, taken en verantwoordelijkheden 
Ondanks het feit dat in benoemde casus elementen uit de interne organisatie inmiddels tot het domein 
van het politieke bestuur waren gaan behoren, en dus als zodanig behandeld hadden kunnen worden 
op het moment van de vragen ernaar, gaat hier een vraagstuk met betrekking tot rolverdeling, 
mandatering, taken en verantwoordelijkheden aan vooraf. Binnen het openbaar bestuur wordt groot 
belang gehecht aan rolzuiverheid en bewaking van rolverdeling, mandatering, taken en 
verantwoordelijkheden. In de voorbije periode hebben misverstanden hierover tussen de 
gemeenteraad en het college politiek afgeleid van de grote beleidsmatige vraagstukken waar onze 
stad voor staat. Om onduidelijkheid over deze verdelingen weg te nemen, is aan de 
gemeentesecretaris / algemeen directeur gevraagd een voorstel uit te werken voor een 
informatiebijeenkomst rond dit thema. Een onafhankelijke, externe partij kan college en raad bij de 
hand nemen door de verschillende domeinen, taakvelden en verantwoordelijkheden. Een voorstel 
voor een dergelijke bijeenkomst wordt binnenkort in het presidium gebracht.    
 
Den Helder, 26 januari 2017. 
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