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27 september 2016
21
Besluitvormend
H. Blok
A. Spier, 0595-447793
gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Grondexploitatie Munster, bekrachtiging geheimhouding.
Voorgestelde besluit:
De door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals bedoeld in
artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht behorend bij de
grondexploitatie van Munster, aan uw raad kenbaar gemaakt door ter inzage
legging bij de griffier en gekenmerkt door het woord ‘Geheim’.
Samenvatting:
Wij stellen voor om de geheimhouding die wij op grond van artikel 25 lid 2 van
de Gemeentewet hebben opgelegd ten aanzien van het financiële overzicht
behorende bij de grondexploitatie van Munster te bekrachtigen in de eerst
volgende raadsvergadering van 27 september 2016.
Indien deze bekrachtiging achterwege blijft vervalt de geheimhouding.
De achterliggende stukken van Munster liggen in de fractiekamer ter inzage
Inleiding:
Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet hebben wij besloten het
financiële overzicht, behorend bij de grondexploitatie Munster, voor de leden van
uw raad onder geheimhouding ter inzage te leggen bij de griffier. De stukken
worden gekenmerkt door het woord ‘geheim’. Op grond van artikel 25 lid 3
vervalt de geheimhouding die krachtens artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet is
opgelegd indien die oplegging niet door uw raad in de eerst volgende vergadering
wordt bekrachtigd. Dit is op 27 september 2016
Wettelijk- of beleidskader:
Artikel 25 van de Gemeentewet
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Probleem:
De gegevens in grondexploitaties zijn zeer vertrouwelijk van karakter. Uit de aard
van de gegevens vloeit voort dat geheimhouding van belang is. Als de informatie
buiten de gemeente bekend wordt, heeft dit een prijsopdrijvend effect. Om de
kans op verspreiding van de gegevens te beperken is het gebruikelijk om
exploitaties bij de griffier ter inzage te leggen. Met artikel 25 van de
Gemeentewet kan de geheimhouding worden geregeld. In het kader van de
behandeling van de jaarrekening kunnen de raadsleden exploitaties, door middel
van geheime ter inzagelegging, inzien bij de griffier.
Openbaarmaking van de grondexploitatie kan de belangen van derden en de
gemeente schaden. Om die belangen te beschermen geeft de wetgever de
mogelijkheid om geheimhouding op te leggen. Van de wet openbaarheid van
bestuur gaat het met name om de belangen genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en
g. De economische of financiële belangen van de gemeente kunnen worden
geschaad door bekend wording van de gegevens. Een concreet gevolg in de
praktijk kan prijsopdrijving zijn. Daarnaast dient geheimhouding ter voorkoming
van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen
of rechtspersonen dan wel van derden.
Doelstelling en randvoorwaarden:
Op transparante wijze verantwoording afleggen aan uw raad zonder dat de
belangen van de gemeente en derden worden geschaad.
Mogelijke maatregelen / oplossing:
Ter inzage legging van de achterliggende stukken bij de griffier. Gelet op artikel
25, lid 3 vervalt de geheimhouding als uw raad het niet in de eerstvolgende raad
bekrachtigd. Dit is de raadsvergadering van 27 september 2016.
Advies / Voorstel:
De achterliggende stukken van de grondexploitaties ter inzage te leggen bij de
Griffier en door uw raad de geheimhouding te bekrachtigen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.
Achterliggende documenten:
Grondexploitatie Munster
Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 21
Vergadering:
27 september 2016
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet:

besluit:

De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals bedoeld in
artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht behorend bij de
grondexploitatie Munster, aan uw raad kenbaar gemaakt door ter inzage legging
bij de griffier en gekenmerkt door het woord ‘Geheim’.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 27 september 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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