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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 9 januari 2018 

Onderwerp 

Opheffen geheimhouding 

Advies raadscommissie 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 

1. De geheimhouding op de memo aan de raad van 17 juli 2017, Nr. 514418 opheffen. 

Doelstelling 
Enkel informatie die bedrijfseconomische schade kan aanrichten, dan wel 
belanghebbenden en de gemeente onevenredig kan benadelen geheim houden. 
Inleiding 
Op basis van de artikel 25 van de Gemeentewet kan zowel het college van 
B&W als de gemeenteraad geheimhouding opleggen over vergaderstukken en de daarbij 
behorende bijlagen. Deze geheimhouding sluit onder meer openbaarheid op basis van de 
Wet Openbaarheid van Bestuur uit. 

Bij besluit van 18 jul i 2017 heeft het college aan de raad voorlopige geheimhouding 
opgelegd op de memo aan de raad van 17 jul i 2017 (zaaknummer 500228, 
documentnummer 514418). De raad heeft de geheimhouding bekrachtigd. Om deze 
geheimhouding op te heffen is een besluit van de raad nodig. 

Wanneer door gewijzigde omstandigheden de opgelegde geheimhouding niet langer 
wenselijk is, dient deze door formele besluitvorming te worden opgeheven. De memo 
waar geheimhouding op is gelegd bevat onderwerpen die zijn afgerond. 

Argumenten 
1.1 De stappen in de memo zijn doorlopen. 
De memo bespreekt een proces om tot een overeenkomst te komen. Dit proces is 
afgerond. 

1.2 De gemeente toont zich een transparante overheid 
Geheimhouding dient enkel te worden opgelegd als het gaat om bedrijfskritische 
informatie dan wel informatie die belanghebbende of de gemeente kan schaden. 
Wanneer dit niet langer het geval is dient te informatie openbaar en toegankelijk te zijn 
binnen de reguliere kaders. 

Kanttekeningen 
N.v.t. 
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Planning/uitvoering 
Na opheffing van de geheimhouding door uw raad komt het document beschikbaar 
binnen de eigen organisatie. De memo is getoetst en er is geen enkele reden om deze 
niet openbaar te maken. 

Bijlagen 

burgemeester en wethouders, 
de burgemeester. 

Portefeuillehouder : de heer J.E. Wijnants 
Steller : de heer J. van Keeken; 0527 63 33 6 1 ; 
j.vankeeken@noordoostpolder.nl 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 januari 2017, no. 534822; 

gelet op artikel 25 van de Gemeentewet 

B E S L U I T : 

de geheimhouding op de memo aan de raad 'Vestiging voorkeursrecht en grenscorrectie 
Urk - Noordoostpolder' van 17 jul i 2017, Nr. 514418 op te heffen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 19 februari 2018. 
De griffier, de voorzitter. 


