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De raad besluit: 
 
De door het college opgelegde geheimhouding ingevolge artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, 
in samenhang gelezen met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub b, van de Wet openbaarheid 
van bestuur, met betrekking tot de bijlage van de raadsinformatiebrief met nummer 20R.00019 te 
bekrachtigen conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet. De geheimhouding geldt voor “Bijlage 2 
(GEHEIM) - De Klepper indicatieve financiële doorrekening (20.001294)” tot het moment waarop 
gunning van een eventuele herontwikkeling heeft plaatsgevonden. 
 
 

Inleiding:  

Bijlage 2 van raadsinformatiebrief 20R.00019 bevat financiële gegevens. Indien deze in de 
openbaarheid komen, kan dit de (onderhandeling)positie van de gemeente negatief beïnvloeden. 
Het gaat daarbij om de omvang van mogelijke investeringsbedragen, de werkwijze en met name 
ramingen van uit te besteden werk, zoals bouwwerkzaamheden. Het verdient daarom de voorkeur 
de betreffende bijlage niet in de openbaarheid te brengen.    

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikel 25 van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Het niet in de openbaarheid brengen van financiële gegevens die de (onderhandelings)positie van 
de gemeente negatief kunnen beïnvloeden.   
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Argumenten: 

Partijen met wie de gemeente diverse (uitvoerings)overeenkomsten gaat sluiten kunnen 
bevoordeeld worden met kennis van de financiële gegevens die de gemeente hanteert, dit mogelijk 
ten nadele van de gemeente.  

Kanttekeningen: 

Met geheimhouding dient terughoudend omgegaan te worden. Daarom wordt slechts de bijlage die 
de financiële gegevens bevat geheim verklaard. 

Financiën: 

niet van toepassing 

Uitvoering: 

niet van toepassing 

Communicatie: 

Over de inhoud van de raadsinformatiebrief kan in alle openheid worden gecommuniceerd. Alleen 
over de inhoud van de berekeningen zal slechts in beslotenheid worden gesproken.  

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

niet van toepassing 

Bijlagen: 

Raadsbesluit geregistreerd met corsa nummer 20R.00048 
 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
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