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Onderwerp: Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op het document ''Informatiebrief 
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Publiekssamenvatting:
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde 
geheimhouding op de informatiebrief over de pilot resocialisatiebudget te bekrachtigen.

Geadviseerd besluit
1. de op grond van de artikel 25, lid 2 en 86, lid 2 van de Gemeentewet door het college opgelegde 
geheimhouding op het document "Informatiebrief pilot resocialisatiebudget Den Helder, december 2018-
maart 2021'' op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen en de geheimhouding met 
ingang van 1 januari 2023 op te heffen.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
In de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling van 6 oktober 2020 werd de 
pilot resocialisatie forensisch psychiatrische patiënten GGZ gepresenteerd. Onderdeel van deze 
presentatie waren de voorlopige bevindingen van het onderzoeksbureau Berg over het 1e pilotjaar 
2019. De portefeuillehouder zegde de raadscommissieleden toe dat in het voorjaar van 2021 de 
bevindingen over het 2e pilotjaar 2020 zouden worden gedeeld met de commissieleden.

De bevindingen over 2020 zijn door bureau Berg verwoord in een informatiebrief die wij onlangs 
ontvingen. In deze brief stelt het bureau nadrukkelijk dat de inhoud van de informatiebrief niet 
verspreid mag worden. 

Doelen en resultaten
De geheimhouding heeft tot doel het risico op verstoring van de pilot te vermijden.

Kaders en omstandigheden
De geheimhouding is opgelegd op grond van de artikelen 25, lid 2 en 86, lid 2 van de Gemeentewet.

Argumenten en alternatieven
Geheimhouding van de inhoud van de informatiebrief wordt door de opstellers van die inhoud bevolen 
om daarmee het risico te voorkomen dat het verloop van de pilot kan worden beïnvloed.

De pilot eindigt op 31 december 2021. De eindrapportage over de gehele pilotperiode van 3 jaar 
verwachten wij in het voorjaar van 2022 te ontvangen. Het lijkt redelijk om de thans opgelegde 
geheimhouding niet langer aan te houden dan het jaar 2022.

Bestuurlijke vernieuwing
niet van toepassing

Duurzaamheid
niet van toepassing

Financiële consequenties
niet van toepassing

Uitvoering en planning
niet van toepassing

Communicatie
niet van toepassing

Den Helder, 4 mei 2021

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris
R.M. (Robert) Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 25 mei 2021

Besluit nummer 2021-019175

Onderwerp
Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op het document 
''Informatiebrief pilot resocialisatiebudget Den Helder, december 2018-
maart 2021''

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 4 
mei 2021,

besluit:

1. de op grond van de artikel 25, lid 2 en 86, lid 2 van de Gemeentewet door het college opgelegde 
geheimhouding op het document "Informatiebrief pilot resocialisatiebudget Den Helder, december 
2018-maart 2021'' op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen en de 
geheimhouding met ingang van 1 januari 2023 op te heffen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 mei 2021


