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Betreft schriftelijke vragen, artikel 46 RVO      
Lekken vertrouwelijke en geheime informatie      

 

Geacht college, 

 

Op 29 september 2018 stond een artikel1 in de Stentor met veronderstelde details over een 

evenement dat in geheimhouding met de raad is gedeeld tijdens een besloten sessie. De reden 

voor deze geheimhouding zou de concurrentiepositie van Gemeente Deventer zijn.2 Bij navraag 

blijken ook details die in vertrouwelijke sessies met de klankbordgroep voor het onderzoek naar de 

gang van zaken bij Werk Makelaar-Oost zijn gedeeld, in de publiciteit3 terecht te zijn gekomen. D66 

en Gemeentebelang vinden een transparant bestuur essentieel, evenals de mogelijkheid om, met 

een goede reden, in sommige gevallen een (tijdelijke) geheimhouding op te kunnen leggen. Lekken 

van geheime informatie is strafbaar. Naar aanleiding van het vermeende lekken van geheime en 

vertrouwelijke informatie hebben onze fracties een aantal vragen aan het college: 

 

1. Welke afspraken bestaan er momenteel omtrent vertrouwelijkheid en geheimhouding en is 

dit verschil voldoende duidelijk binnen de gemeente, college en raad? 

2. Indien de details zoals gedeeld met de Stentor deels of geheel gebaseerd zijn op de 

inhoud van de onder geheimhouding en/of vertrouwelijk gedeelde informatie, worden er 

dan stappen ondernomen door het college? En zo ja welke stappen zijn dan genomen of is 

het college van plan te nemen? 

3. Indien details van onder geheimhouding gedeelde informatie zijn gelekt, betreft het een 

misdrijf. Kan het college aangeven of in alle gevallen van het constateren van een dergelijk 

misdrijf aangifte wordt gedaan en zo niet, waarom niet? 

 

 

 

Namens de fracties van D66 Deventer en Gemeentebelang, 

 

Tjoek Korenromp (D66) 

th.korenromp@gemeenteraaddeventer.nl 

06-25299131 

 

Peter Onvlee (Gemeentebelang) 

pr.onvlee@gemeenteraaddeventer.nl 

06-14998045
 

                                                      
1 https://www.destentor.nl/deventer/deventer-in-race-voor-nieuwe-mondiale-
wielerkoers~a1594dd9/ 
2 https://deventer.notubiz.nl/document/6860254/1/2018-
1592_Raadsvoorstel_Bekrachtiging_geheimhouding_raadsmededeling_Event 
3 https://www.destentor.nl/deventer/eigenaren-failliet-werkmakelaar-oost-deventer-werken-niet-
mee-aan-onderzoek~aecccb53/ 


