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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage Rapportage resultaten per
zorgaanbieder (regiovergelijking) op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te
bekrachtingen.
Samenvatting
Bij het rapport over het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 hoort een geheime bijlage waarin een
regiovergelijking is opgenomen. Het rapport en bijlage wordt ter kennisname aangeboden aan de
raad.
Het college heeft ten aanzien van de bijlage Rapportage resultaten per zorgaanbieder op grond van
artikel 25 lid 2 resp. artikel 86 lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en
onder g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding aan de raad en commissie opgelegd.
Om de geheimhouding te waarborgen dient de raad de geheimhouding te bekrachtigen op grond van
artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
In de Wmo is opgenomen dat gemeenten verplicht zijn jaarlijks de ervaringen van cliënten te
onderzoeken. De onderzoeken geven inzicht in de ervaringen van cliënten binnen de Wmo.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Niet van toepassing
Argumenten
Gelet op het feit dat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de aanbieders, niet
representatief zijn omwille van het te geringe aantal respondenten per zorgaanbieder, is het naar
buiten brengen van de resultaten in strijd met de zorgvuldigheid die de gemeente ten aanzien van het
omgaan met deze gegevens heeft. Dit om reden dat het onderzoek buiten de zorgaanbieders om
wordt gedaan onder inwoners en het openbaar maken van de resultaten zou kunnen leiden tot een
onjuist beeld ten aanzien van de performance van de individuele zorgaanbieders.
Met het oog hierop is er in de Wet openbaarheid van bestuur een uitsluitingsgrond opgenomen
waardoor de mogelijke onevenredige benadeling van in dit geval de zorgaanbieders kan worden
voorkomen door deze informatie als geheim aan te merken, waarmee deze niet in de openbaarheid
komt.
Op grond van het bovenstaande hebben wij ten aanzien van de Rapportage resultaten per
zorgaanbieder op grond van artikel 25 lid 2 resp. artikel 86 lid 2 Gemeentewet in samenhang met
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding aan
uw raad en commissie opgelegd.
Om de geheimhouding te waarborgen dient uw raad de geheimhouding te bekrachtigen op grond van
artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing
Financiën, risico’s en indicatoren
Niet van toepassing

8 januari 2019
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Agendanummer
Datum raadsvergadering
29 januari 2019
Registratie nummer
Commissie

Z/18/129052-VB/18/94356

N.v.t.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2019 over
Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018,

Besluit
De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage Rapportage resultaten per
zorgaanbieder (regiovergelijking) op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te
bekrachtigen.

29 januari 2019
Griffier

Voorzitter
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