
Gemeenteraad Papendrecht
Vergadering van 30 januari 2020

Openbaar

Bekrachtiging geheimhouding Plan van Aanpak Ondermijning
Bevoegde portefeuillehouder:  

Gevraagd besluit

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. 20200130 RB PvA Ondermijning - bekrachtiging geheimhouding.docx
2. 20200130 RV PvA Ondermijning - bekrachtiging geheimhouding.docx

Niet digitale bijlagen
Het Plan van Aanpak Ondermijning is voor raadsleden en duo-raadsleden in te zien op de griffie.
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 30 januari 2020

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 30 januari 2020,

besluit:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 30 januari 2020,
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RAADSVOORSTEL

Datum
28 januari 2020

Raadsvergadering
30 januari 2020

Agendapunt

10

Programmaveld Portefeuillehouder
A.J. Moerkerke

Wettelijke basis
Art. 10 WOB en art. 25 Gemeentewet

Onderwerp
De geheimhouding plan van aanpak ondermijning gemeente Papendrecht 2020-2021 bekrachtigen

Gevraagd besluit
De geheimhouding van het plan van aanpak ondermijning gemeente Papendrecht 2020-2021 
bekrachtigen

Inleiding
Het plan van aanpak geeft een beeld van de problematiek van ondermijning binnen de gemeente 
Papendrecht. Dit beeld, en de ontwikkelingen in Nederland omtrent ondermijning, vragen om een 
gedegen aanpak. Om in 2020 - 2021 een goede basis te leggen is het ‘Plan van aanpak Ondermijning 
Gemeente Papendrecht 2020-2021’ opgesteld, waarin acties worden beschreven om ondermijning in 
Papendrecht op te sporen, te analyseren en tegen te gaan.

Beoogd effect
Het vertrouwelijke karakter van het plan van aanpak waarborgen door het opleggen van 
geheimhouding.

Argumenten
1.1.De raad heeft op grond van art. 25 Gemeentewet de bevoegdheid geheimhouding te bekrachtigen 

die door het college is opgelegd in haar vergadering van 28 januari 2020.
In de genoemde stukken zijn belangen aan de orde genoemd onder artikel 10, 2e lid onder c, d en g 
van Wob, ingevolge deze bepaling blijft het verstrekken van informatie achterwege voor zover het 
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

- de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
- inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
- het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
In het plan van aanpak wordt aangegeven welke ondermijnende criminele activiteiten in de gemeente 
voorkomen, met welke prioriteit deze worden aangepakt en op welke wijze deze worden aangepakt. 
Het is niet wenselijk dat de in het plan aangegeven werkwijze en aanpak openbaar worden. Openheid 
van deze gegevens geeft personen die zich bezighouden met ondermijnende activiteiten zicht op de 
werkwijze van de gemeente. Dit kan nadelige effecten hebben op de opsporing en vervolging van 
strafbare feiten.
Er kan worden gesteld dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang bij het 
voorkomen van onevenredige benadeling van de gemeente en eventuele derde betrokkenen en op 
het plan van aanpak ondermijning zal om die reden geheimhouding worden opgelegd.
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Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
n.v.t.

Uitvoering
De geheimhouding wordt bekrachtigd

Communicatie
Gezien de vertrouwelijkheid van het plan van aanpak wordt niet specifiek gecommuniceerd naar 
buiten.
Omdat nu niet inzichtelijk is wanneer het plan openbaar kan worden wordt voorgesteld geen 
einddatum te bepalen ten aanzien van de geheimhouding van het plan van aanpak.

Duurzaamheid

Bijlagen 
1. Raadsbesluit

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,  de burgemeester,

R. van Netten A.J. Moerkerke


