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Resultaten onderzoek rekenkamer Zeeland naar ‘geheimhouding’:

Deugdelijk beleidskader ‘geheimhouding’, de uitvoering kan beter
De rekenkamer Zeeland onderzocht de toepassing van de beleidsregels rond geheimhouding in het verkeer tussen
Gedeputeerde en Provinciale Staten van de Provincie Zeeland. De Rekenkamer concludeert dat de regels deugdelijk zijn, maar
dat de uitvoering beter kan.
Het onderzoek vloeit voort uit vragen als: Wat gebeurt er in de Provincie? Waar zijn ze mee bezig? Wat zijn de plannen? Wie
vindt wat in de Abdij? Waarom wordt er achter gesloten deuren vergaderd? Beantwoording van dit soort vragen maakt deel uit
van publieke verantwoording dat een kenmerk is van goed provinciaal bestuur. De Zeeuwse burger en het bedrijfsleven hebben
er recht op.
Geheimhouding bewust inzetten
De Rekenkamer roept met dit onderzoek Provinciale en Gedeputeerde Staten op zich bewust te zijn van de werking van het
beleidskader en ‘geheimhouding’ af te wegen tegen ‘transparantie’. De aanstaande Wet open overheid (Woo) gaat nog meer
nadruk leggen op openheid. In een aantal gevallen kan de openheid niet (direct) worden gegeven als de Provincie nog in
onderhandeling is of wanneer belangen van anderen een rol spelen. Dat blijft en daar zijn goede regels voor bij de provincie.
Maar deze geheimhouding aan termijnen of voorwaarden verbinden, kan beter. Ook ‘weglakken’ in plaats van volledige
documenten geheim te verklaren, zoals vaak gebeurt, vergt evaluatie van het beleidskader.
Onderzoeksrapport
Het volledige onderzoeksrapport met alle conclusies en aanbevelingen is te vinden op de website van de Rekenkamer Zeeland: :
http://www.rekenkamerzeeland.nl/app/uploads/2019/06/Rekenkamerrapport-Geheimhouding.pdf
Bestuurlijke behandeling
Vrijdag 21 juni aanstaande wordt het onderzoeksrapport toegelicht en besproken in de vergadering van de Statencommissie
Bestuur. Deze openbare vergadering is voor iedereen bij te wonen of via deze link te volgen.
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