No. 504460-1

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 15 augustus 2017
Onderwerp
Geheimhouding memo ontwikkeling werklocaties.
Advies r a a d s c o m m i s s i e
Dit voorstel is niet in een RTG behandeld.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de onder "Bijlagen" genoemde stukken.
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet ten aanzien van de onder "Bijlagen" genoemde documenten opgelegde
geheimhouding op basis van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet
bekrachtigen.
Doelstelling
De raad informeren over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot werklocaties in de
Noordoostpolder.
Inleiding / aanleiding
Het college van burgemeester en wethouders legde geheimhouding op een aantal
documenten inzake de ontwikkeling van werklocaties in de Noordoostpolder. Deze
geheimhouding moet op basis van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet
bekrachtigd worden in de eerstvolgende raadsvergadering.
Argumenten
1.1

We maken duidelijk dat we de memo onder geheimhouding beschikbaar stellen
We stellen de raadsleden in kennis van het feit dat zij het memo met bijlage onder
geheimhouding kunnen inzien. Hiermee geven we aan dat de inhoud gevoelig is en
het onze belangen schaadt als deze informatie voor derden bekend wordt.

2.1

Er is reden voor het opleggen van geheimhouding op grond van een belang als
genoemd in de Wet Openbaar Bestuur
Op grond van een belang, genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b en artikel 10
tweede lid onder g van de Wet Openbaar Bestuur, legt het college van
burgemeester en wethouders geheimhouding op. Het belang van openbaarmaking
van voornoemde documenten weegt niet op tegen de economische en financiële
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Artikel 10, tweede lid, onder b, van de WOB bepaalt dat het verstrekken van Informatie ingevolge de WOB
achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische en financiële belangen van
de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel l a , onder c en d, van de WOB bedoelde
bestuursorganen.
Artikel 10, tweede Hd, onder g, van de WOB bepaalt dat het verstrekken van Informatie Ingevolge de WOB
eveneens achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.
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belangen van de gemeente c.q. wordt door middel van geheimhouding van de
relevante documenten onevenredige benadeling van de gemeente voorkomen.
Planning / Uitvoering
n.v.t.
Bijlagen
Memo ontwikkeling werklocaties
Historische bijlage bij memo ontwikkeling werklocaties
Het coLLege van burgemeester en wethouders,
de s é q r e t a m j
-N
de burgemeester,

Portefeuillehouder
Steller

: de heer A. van der Werff en de heer H. Wijnants
: mevrouw H.M.M. Schuttenbeld
(m.schuttenbeld@noordoostpolder.nl)
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017,
no. 504460-1
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de onder "Bijlagen" genoemde stukken.
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet ten aanzien van de onder "Bijlagen" genoemde documenten opgelegde
geheimhouding op basis van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet te
bekrachtigen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 augustus 2017.
De griffier,
de voorzitter,

