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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 14 maart 2017 

Onderwerp 
Opheffen geheimhouding stukken stadshart 

Advies raadscommissie 
Hamerstuk. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
De geheimhouding op 3 dossiers met betrekking tot het project Stadshart Emmeloord 
opheffen. 

Doelstelling 
Het opheffen van de geheimhouding op 3 dossiers met de onderwerpen 'de Poldertoren', 
'Provast/Antera' en 'Stadshart'. 

Inleiding 
In de periode 2010 - 2015 zijn er veel ontwikkelingen geweest ten aanzien van het 
project Stadshart Emmeloord. Enkele van deze onderwerpen zoals de ontwikkeling op 
De Deel en de Poldertoren lagen gevoelig voor een ieder die hierbij betrokken was. 
Hierop hebben zowel het college van B&W als de gemeenteraad geheimhouding opgelegd 
op diverse dossiers. Deze geheimhouding is opgelegd onder art 25, 2 e lid van de 
Gemeentewet. 

De afgelopen maanden is er intern beraad geweest over nut en noodzaak van de 
voortzetting van de opgelegde geheimhouding over een divers aantal onderwerpen. 
Proceseigenaren, juristen, managers en de directie hebben kritisch gekeken naar waar 
deze geheimhouding nog nodig is. Hierop hebben wij besloten om daar waar wij de 
geheimhouding hebben opgelegd, deze op te heffen. Op een drietal dossiers aangaande 
de Poldertoren, Provast/Altera en Stadshart heeft u de geheimhouding bekrachtigd. Om 
deze geheimhouding op te heffen is een formeel besluit van u nodig. 

Argumenten 
1. Formele procedure 
Artikel 25, 4 e lid stelt dat de geheimhouding enkel kan worden opgeheven als de 
gemeenteraad hiertoe besluit in een vergadering waarbij uit de presentielijst blijkt dat 
meer dan de helft van de zitting nemende leden aanwezig is geweest. 
2. Noodzaak vervallen 
De dossiers waarop geheimhouding rust zijn inmiddels afgesloten. De informatie 
organisatievertrouwelijk worden binnen de eigen organisatie. 

Kanttekeningen 
1. Externe openbaarheid 
Bij vervallen de geheimhouding herleeft de Wet Openbaarheid Bestuur en kunnen 
burgers en bedrijven een beroep doen op de informatie uit de dossiers. Echter de 
mogelijkheid bestaat om onder de WOB bedrijf kritische informatie en beleidsopvatting 
niet openbaar te maken. 
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Planning/uitvoering 
l . Na formele besluitvorming deze stukken uit het kabinetsregime halen en plaatsen 
binnen de reguliere archieven. 

Bijlagen 
1. Extractie uit het Register geheimhouding d.d. 20-12-2016. 

aTK()urgemeester en wethouders, 
de burgemeester. 

Portefeuillehouder : de heer A. van der Werff 
Steller : mevrouw E. de Vermeeren-de Jonge; 06 13 34 79 64; 
e.dejonge@noordoostpolder.nl 
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gemeenfe 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

De raad van de gemeente Noordoostpoider, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, 
no. 455890-1; 

gelet op artikel 25 en artikel 86 van de Gemeentewet 

B E S L U I T : 

de geheimhouding op 3 dossiers met de onderwerpen 'de Poldertoren', 'Provast/Antera' 
en 'Stadshart' op te heffen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 18 april 2017. 
De griffier, de voorzitter. 

CTobSu^r^ 


