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Onderwerp: Nota Actieve en passieve informatieplicht. 

Gevraagd besluit: 

Vast te stellen de nota Actieve en passieve informatieplicht. 

Publiekssamenvatting 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester dienen alle informatie te verschaffen die de 
raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft. Hiervoor zijn in de Gemeentewet bepalingen opgenomen 
over de actieve en passieve informatieplicht. In de voorliggende nota Actieve en passieve informatieplicht is 
aangegeven op welke wijze lokaal invulling wordt gegeven aan de informatieplicht. 
Inleiding 
Het huidige, uit 2004 daterende, informatieprotocol is verouderd en sluit niet helemaal meer aan op de huidige 
werkwijze. De huidige informatievoorziening is meer gedigitaliseerd en afdelingen zijn in de loop der jaren 
gewijzigd. Een actualisatie van het informatieprotocoi is derhalve gewenst. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met de nota Actieve en passieve informatieplicht wordt beoogd richting te geven aan en afspraken vast te 
leggen over het uitvoeren van de actieve informatieplicht door het college van burgemeester en wethouders en 
de burgemeester. Voorts is aangegeven welke formele instrumenten de raad ter beschikking heeft om 
informatie te vragen (passieve informatieplicht). 

Kader 
De actieve informatieplicht is in de Gemeentewet opgenomen in de artikelen 169 leden 2 en 4 en 180 lid 2. 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester geven de raad alle inlichtingen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. De passieve informatieplicht is in de Gemeentewet opgenomen in 
de artikelen 155,169 ieden 3 en 4 en 180 lid 3. Het college van burgemeester en wethouders geeft de raad 
mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd 
is met het openbaar belang. In artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur is aangegeven op welke 
gronden het vertrekken van informatie achterwege dient te blijven. 
Op grond van de bepalingen in de artikelen 60, lid 1 en 80, lid 1 Gemeentewet, kan de raad regelen van welke 
besluiten van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de raad kennisgeving dient te 
worden gedaan. 
In het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2010 zijn 
de bepalingen over de passieve informatieplicht uitgewerkt in de artikelen 38 t/m 40. 

Argumenten 
De nota Actieve en passieve informatieplicht is gebaseerd op een handreiking van het actieprogramma lokaal 
bestuur en is op onderdelen aangepast aan de hand van de lokale werkwijze. 

Ten opzichte van het vastgestelde informatieprotocol uit 2004 wordt in de nota Actieve en passieve 
informatieplicht meer ingegaan op: 
- het recht op inlichtingen in relatie tot de wet openbaarheid van bestuur; 
- het recht op inlichtingen in relatie tot de rollen van de raad (kaderstelling, vertegenwoordiging, controle); 
- het verstrekken van informatie op maat (hoofdlijnen, details, hoeveelheid); 
- de verschillende instrumenten die gehanteerd kunnen worden, zowel actief (raadsinformatiebrief, 

agenderingsverzoek, etc.) als passief (vragenrecht, interpellatie). 

Voorts zijn de interne procedures niet meer opgenomen in de nota. 
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Maatschappelijk draagvlak 
Met een goede informatievoorziening wordt de raad in staat gesteld haar kaderstellende en controlerende roi te 
vervullen. 

Financiële consequenties 

Uit het voorgestelde besluit vloeien geen financiële consequenties voort. 

Communicatie 
Na vaststelling door uw raad wordt de nota Actieve en passieve informatieplicht 
- gepubliceerd op het intranet en de website van de gemeenteraad; 
- verspreid onder de leden van uw raad en het college van burgemeester en wethouders. 
Realisatie 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn belast met de uitvoering van de actieve 
informatieplicht. 

Den Helder, 25 juni 2012 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

-7 
mr. drs. 

\ 

raad sg riffier 
mr. drs.M. Huisman 

\ 
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