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Geacht Gemeenteraad, 

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 november 2021 welke digitaal werd uitgezonden, werd 

duidelijk dat (buiten de openbare raadsvergadering) er ook een debat gaande was via een Whatsappgroep. 

 

De Whatsappgroep is vanwege de digitale vergaderingen in het leven geroepen om de voorzitter te 

waarschuwen als iemand woordvoering wenst. Niet om naast de openbare raadsvergadering een besloten 

debat te houden. 

 

Conform artikel 125 van de grondwet zijn gemeenteraadsvergaderingen openbaar, behoudens de wettelijke 

uitzonderingen. Een schaduwdebat via een whatsappgroep tijdens een openbare vergadering is dan ook niet 

toegestaan. 

 

Artikel 125 

1.Aan het hoofd van de provincie en de gemeente staan provinciale staten onderscheidenlijk de 

gemeenteraad. Hun vergaderingen zijn openbaar, behoudens bij de wet te regelen uitzonderingen. 

2. Van het bestuur van de provincie maken ook deel uit gedeputeerde staten en de commissaris van 

de Koning, van het bestuur van de gemeente het college van burgemeester en wethouders en de 

burgemeester. 

   

De inwoners van Den Helder hebben het recht om een raadsvergadering in het geheel (online) bij te wonen. 

Helder Onafhankelijk! wil dan ook direct inzage in de gehele conversatie van de whatsappgroep die is 

gebruikt tijdens de raadsvergadering van 29 november 2021. 

 

Tevens verzoeken wij de Whatsapp notities openbaar te maken van alle voorgaande raad- en 

commissievergaderingen, welke digitaal hebben plaatsgevonden. En deze toe te voegen in het archief van 

de raadsvergaderingen op de website http://gemeenteraad.denhelder.nl 

 

Daarbij verzoeken wij u om ook bij de toekomstige digitale raad- en commissievergaderingen de notities uit 

de Whatsappgroepen van deze vergaderingen te publiceren. Zodat het niet noodzakelijk is om van alle 

Raad- en Commissievergaderingen een aanvraag met betrekking tot de WOB in te dienen. 

 

Helder Onafhankelijk! is er van bewust dat WOB verzoeken ambtelijke uren kosten. Deze kosten zijn door 

gemeente Den Helder te voorkomen door open en transparant te zijn naar de inwoners van Den Helder. 

 






