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Onderwerp
geheimhouding memo ter voorbereiding op het raadsdebat over het vertrek van de 
burgemeester

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van het memo ter voorbereiding op het raadsdebat over het vertrek 

van de burgemeester.
2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid, van de 

Gemeentewet ten aanzien van de overlegde memo opgelegde geheimhouding op 
basis van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet bekrachtigen.

Doelstelling
De raad informatie verstrekken ter voorbereiding op het raadsdebat van 14 oktober 
2019.

Inleiding / aanleiding
Op 14 oktober 2019 vindt een raadsdebat plaats over het vertrek van burgemeester 
Harald Bouman. Om de raad van informatie te kunnen voorzien in deze kwestie, heeft 
het college onder het opleggen van geheimhouding middels een memo informatie 
verstrekt. Vanwege de aard van deze informatie en de daarbij betrokken belangen wordt 
gevraagd de door burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien 
van de ter inzage gelegde memo te bekrachtigen.

Argumenten

1.1 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 e1 en artikel 10 
tweede lid onder g2 van de Wet Openbaar Bestuur, legt het college van 
burgemeester en wethouders geheimhouding op. Het belang van openbaarmaking 
van voornoemd documenten weegt niet op tegen de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van betrokken personen c.q. wordt door middel van 
geheimhouding van de memo onevenredige benadeling van de gemeente dan wel

1 Artikel 10, tweede lid, onder e, van de WOB bepaalt dat het verstrekken van informatie ingevolge de WOB 
achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer
2 Artikel 10, tweede lid, 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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andere bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen 
dan wel derden voorkomen.

Planning / Uitvoering 

Bijlage
Memo van het college ter voorbereiding op het raadsdebat over het vertrek van de 
burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders,



No. ODO %0\

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 
oktober 2019

BESLUIT:

1. Kennis nemen van het memo van het college ter voorbereiding op het raadsdebat 
over het vertrek van de burgemeester.

2. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid van de 
Gemeentewet ten aanzien van de overlegde memo opgelegde geheimhouding op 
basis van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet bekrachtigen.
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Aldus besloten in de openbare vergadering


