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De raad van de gemeente Albrandswaard; 

BESLUIT: 

Artikel 13 met toelichting van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Albrandswaard 2014 aan te passen, zodat de tekst luidt 
als volgt: 

Artikel 13. Ter inzage leggen van stukken 
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden 

gelijktijdig met het verzenden van de digitale oproep voor een ieder op het 
raadsinformatiesysteem geplaatst. Indien na het verzenden van de digitale oproep stukken op het 
raadsinformatiesysteem worden geplaatst, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de 
raad en zo mogelijk in een openbare kennisgeving. 

2. Indien omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet 
geheimhouding is opgelegd, worden deze stukken op het besloten raadsinformatiesysteem 
geplaatst. 

3. Indien het naar het oordeel van de griffier technisch of praktisch niet mogelijk is om stukken op het 
raadsinformatiesysteem te plaatsen, bijvoorbeeld door de omvang, zijn stukken bij de griffie in te 
zien. 

Toelichting artikel 13. Ter inzage leggen van stukken 

Een stuk is een 'document' in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een document 
houdt in: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens 
bevat. Onder documenten vallen niet alleen de door de overheidsorganen gecreëerde stukken of 
ander materiaal. Ook alle van buiten komende stukken en ander voor overheidsorganen bestemd 
materiaal zoals agenda's, verslag, (concept)adviezen en magneetbanden verkrijgen de status van 
document in de zin van de Wob. 

Indien het gaat om geheime of vertrouwelijke stukken, waarop voorlopige geheimhouding is opgelegd 
door het bestuursorgaan dat het document aanbiedt aan de raad, dient dit duidelijk op het stuk te zijn 
aangegeven. Deze stukken worden geplaatst op het besloten raadsinformatiesysteem, dat alleen 
raadpleegbaar is via een inlogcode. 
De griffier vervult de secretariaatsfunctie ten dienste van de raad. Wanneer de griffier het praktisch of 
technisch niet mogelijk acht om stukken op het (besloten) ris te plaatsen, legt hij/zij stukken fysiek ter 
inzage. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
14 juli 2014. 

De griffier, 

Mr. RerrSRe van der Tempel 

De vporzitter, 

drs. Hans-Christoph Wagner 
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