Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 9.4
Doetinchem, 1 november 2017

Opheffen geheimhouding
Te besluiten om:
1. De geheimhouding op te heffen die is opgelegd op de bijlage bij het verslag van BMC inzake
de Vervolgstappen Cultuurbedrijf.
Context
FNV Overheid doet een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Zij vraagt naar de door de gemeenteraad als vertrouwelijk aangegeven
bijlage bij het verslag van BMC inzake de Vervolgstappen Cultuurbedrijf. U besloot tot
geheimhouding op 6 juli 2017. Het is dan aan u als gemeenteraad om die geheimhouding op te
heffen.
Beoogd effect
Indien de gemeenteraad de geheimhouding schrapt, is de financiële afwikkeling van de B3status een maatschappelijk onderwerp dat in volle breedte wordt uitgemeten.
Argumenten
1.1. Wob-verzoek toekennen levert duidelijkheid
De Muziekschool Oost-Gelderland is een B3-instelling, wat overeenkomt met de status van
overheidswerkgever. Werkgevers- en gemeentelijke verplichtingen binnen de B3-status zijn
vastgelegd. Ook de FNV Overheid kan dus die rekensommen maken. In die zin weet eenieder
van de hoed en rand maar is het alleen maatschappelijk gezien een item niet met afkoopsommen naar buiten te treden. Nu FNV Overheid namens haar leden bij de organisatie
Muziekschool Oost-Gelderland naar de betreffende bijlage vraagt, is het argument
‘zorgvuldigheid richting personeel’ van de baan.
1.2 Openbare behandeling is mogelijk
Het openbaar maken van de vertrouwelijke bijlage betekent dat ook u in het openbaar over
de voorliggende cijfers en frictiekosten kunt gaan beraadslagen. Mogelijk levert deze openheid
nieuwe inzichten op die het proces ten goede komen.
Kanttekeningen
1.1. Onderhandelingspositie wordt minder sterk
De gemeente is erbij gebaat de frictiekosten laag te houden. De bandbreedte die in de
vertrouwelijk bijlage wordt geschetst, is dermate breed dat alle opties bespreekbaar zijn.
Bovendien bieden landelijke vergelijkingscijfers bonden, personeel en gemeente voldoende
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Via voorjaarsnota en begroting zijn inmiddels
de gemeentelijke financiële kaders bekend. Mogelijk dat de onderhandelingspositie van
de gemeente in dit kader minder sterk wordt.
Vervolg
Na het raadsbesluit wordt FNV Overheid geïnformeerd en wordt de bijlage ter hand gesteld.
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Bijlagen
1. Verzoek FNV Overheid
2. De bijlage bij het raadsbesluit d.d. 6 juli 2017
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ing. N. van Waart

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over opheffen geheimhouding;
gelet op artikel 25 van de Gemeentewet;
besluit:
de geheimhouding op te heffen die is opgelegd op de bijlage bij het verslag van BMC inzake
de Vervolgstappen Cultuurbedrijf.
Aldus besloten in zijn vergadering van 9 november 2017,

, griffier

, voorzitter

