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Raadsvoorstel
Vergadering van Gemeenteraad

Datum vergadering 11 mei 2021
Voorstel van Niels Dekker
Team Ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder Jelle Beemsterboer
Onderwerp Bekrachtiging geheimhouding  'Grondexploitatie Warmenhuizen Remmerdel'
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Door het college is ex artikel 25 Gemeentewet geheimhouding opgelegd op de grondexploitatie Warmenhuizen 
Remmerdel, welke als bijlage 1 is opgenomen bij het raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie Warmenhuizen 
Remmerdel. Op grond van artikel 25  van de Gemeentewet is bekrachtiging van de geheimhouding door de raad 
nodig, welk orgaan tevens bevoegd is de geheimhouding op te heffen. 

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. De door het college opgelegde geheimhouding op de grondexploitatie 'Warmenhuizen Remmerdel' op grond 
van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid bestuur te 
bekrachtigen. 

Inleiding

De reden van geheimhouding is dat in de grondexploitatie gespecificeerde kosten staan van werkzaamheden die 
de gemeente nog moet gaan aanbesteden op de markt. Indien de geheimhouding niet wordt opgelegd, worden 
de belangen van de gemeente geschaad doordat de door de gemeente begrote kosten vrij beschikbaar zijn voor 
inschrijvende partijen. Hierdoor loopt de gemeente het risico dat men bij de aanbesteding van de werkzaamheden 
niet het economische meest voordelige aanbod voorgelegd krijgt. Ten tweede omvat de grondexploitatie een 
risicoanalyse met onderhandelingsgevoelige informatie. Het belang van het verstrekken van informatie ingevolge de 
Wet openbaarheid bestuur weegt niet op tegen tegen het financiële belang van de gemeente.

Kader

 Gemeentewet.
 Wet openbaarheid bestuur.

Argumentatie

 Het belang van openbaarheid weegt niet op tegen de economische of financiële belangen van de 
gemeente en tegen het belang om onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden te voorkomen.

 Wanneer een Wob-verzoek wordt ingediend dat betrekking heeft op stukken waar geheimhouding op rust, 
dan kan het Wob-verzoek zonder meer worden afgewezen op grond van het feit dat geheimhouding is 
opgelegd.

 De raad moet de door het college aan de raad opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende 
vergadering bekrachtigen. Anders vervalt de verplichting tot geheimhouding (art. 25 lid 3 Gemeentewet). 
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Het gaat om de eerstvolgende raadsvergadering nadat het college heeft besloten geheimhouding op te 
leggen. Dit is níet de raadsvergadering waarin het onderwerp inhoudelijk wordt behandeld. De 
bekrachtiging moet dus apart door de raad worden geagendeerd.

Maatschappelijk draagvlak

n.v.t.

Financiële consequenties

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Realisatie van het besluit

De geheimhoudingsplicht geldt tot dat de raad deze opheft.
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Bekrachtiging geheimhouding  'Grondexploitatie Warmenhuizen Remmerdel'

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021

besluit

1. De door het college opgelegde geheimhouding op de grondexploitatie 'Warmenhuizen Remmerdel' op grond 
van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid bestuur te 
bekrachtigen. 

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


