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Onderwerp

Rapport Randstedelijke Rekenkamer 'Leiding onder
druk'; openbaarmaking tijdlijn
Geachte Statenleden,
In uw vergadering van 1 juli 2020 heeft u de geheimhouding bekrachtigd van passages in
documenten waarop door Gedeputeerde Staten geheimhouding is opgelegd1.
Ik heb u het verzoek gedaan mij de gelegenheid te bieden om het nawoord, de 5-minutenversie
en de tijdlijn nog inhoudelijk te kunnen beoordelen. U heeft dit verzoek gehonoreerd.
De bedoelde documenten zijn immers niet betrokken in het voornoemde GS-besluit omdat die
documenten op dat moment nog niet beschikbaar waren.
Ten aanzien van het nawoord en de 5-minutenversie heeft de beoordeling inmiddels
plaatsgevonden. De door de Randstedelijke Rekenkamer aangeboden openbare versie van die
beide documenten zijn in lijn met het beoordelingskader dat Gedeputeerde Staten aan haar
Bezoekadres

besluit van 23 juni 2020 ten grondslag heeft gelegd.
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het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Voor de tijdlijn is meer tijd nodig om die te beoordelen. Dit houdt ermee verband dat die tijdlijn op
alle onderdelen van het rapport aangrijpt. Vanuit de tijdlijn bezien, heeft de Randstedelijke
Rekenkamer nog kunnen wijzen op passages in het rapport, waarop Gedeputeerde Staten geen
geheimhouding hebben gelegd, maar waarvan het gelet op de wel geheim verklaarde passages
de kennelijke bedoeling van Gedeputeerde Staten was om ook deze passages niet openbaar te
maken. De Randstedelijke Rekenkamer houdt rekening met die passages in de versie van het
rapport dat zij vandaag openbaar maken. Ik ben de Randstedelijke Rekenkamer erkentelijk voor
hun zorgvuldige handelwijze hierin en de ruimte die de Randstedelijke Rekenkamer ook mij
hiermee biedt.
Het voorgaande brengt mee dat de tijdlijn niet gelijktijdig gepubliceerd zal kunnen worden met het
rapport, de bestuurlijke reactie, het nawoord en de 5-minutenversie.
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De tijdlijn zal op korte termijn nader worden beoordeeld. Mogelijk dat dit een besluit van
Gedeputeerde Staten vergt. Ik zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Voor de passages
waarop alsnog geheimhouding moet worden opgelegd, zal een (aanvullend) bekrachtigingsbesluit
worden opgesteld ten behoeve van uw vergadering van 23 september 2020.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

drs. J.N. (Jeannette) Baljeu
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