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Geachte collega,
In de brief van 22 december 2021 (E-depot en openbaarheidsbeperkingen, kenmerk
600537/JLO/AvZ) hebben alle 20 gemeenten nadere informatie gekregen, en handvaten
ontvangen rond de wijze hoe door o.a. gemeenten met (beperking van) openbaarheid van
informatie en de daaruit voortvloeiende raadpleegbaarheid moet worden omgegaan. Doel van die
brief was verduidelijking van het onderwerp en wegname van misverstanden.
Tijdens de informatiebijeenkomsten ‘’Let’s Talk’’ van 16 juni 2022 en 15 september 2022 is het
onderwerp uitvoerig met gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden besproken.
Bij de laatstgenoemde bijeenkomst is tevens een in opdracht van het RHCe gemaakte animatie over
(beperking van) openbaarheid vertoond. Uit de vele gesprekken die ik en de adviseurs in de
afgelopen tijd met u voerden werd ons duidelijk dat u meer behoefte heeft aan details.
De bij dit bericht gevoegde Notitie ‘Openbaarheidsbeperkingen II’ bevat verdergaande en deels
meer gedetailleerde toelichting op de toepasselijke gemeentelijke handelwijze ten aanzien van
(beperking van) openbaarheid van informatie. Ook vindt u in de notitie links naar eerder verzonden
documenten over dit thema.
Ingegaan wordt op het verschil tussen openbare informatie en beperkt openbare informatie, en
tussen persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Zo ook op wettelijke eisen, en op
zaken als: onherleidbaar maken van gegevens, en voornemens rond raadpleging van (beperkt)
openbare informatie via internet zonder tussenkomst van een RHCe-functionaris.

Tijdens de Let’s Talk van 15 december ga ik graag hierover (wederom) met u in gesprek. Maar
uiteraard mag u ook voor die bijeenkomst al contact met mij of met uw adviseur opnemen.
De afgelopen weken hebben we op deze manier al bij enkele gemeenten onduidelijkheden en
misverstanden kunnen wegnemen. In bijgaande notitie staat het zo duidelijk mogelijk
opgeschreven, in oranje zijn de hoofdlijnen gemarkeerd.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Louwers-Smeets
Teamcoördinator Communicatie, Advies & Toezicht

j.louwers-smeets@rhc-eindhoven.nl
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