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(Publieks)samenvatting
Bij de behandeling van de Kadernota Ontwikkeling Grondbeleid heeft de raad aangegeven dat het Meerjaren
perspectief Grondexploitaties niet als openbare bijlage bij de Jaarrekening hoort te worden gevoegd, maar
vertrouwelijk voor de raadsleden ter inzage wordt gelegd.
Voorgesteld besluit
De door het college ex artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding van de het
Meerjarenperspectief Grondexploitaties, als bijlage bij de Jaarrekning 2012, te bekrachtigen in verband met het
belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming
economische en financiële belangen van de gemeente en derden).
Inleiding
Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties bevat gegevens waarvan het niet wenselijk is dat die openbaar
bekend worden met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Deze bijlage bevat vertrouwelijke en
marktgevoelige informatie over de gebiedsontwikkelingsprojecten in de gemeente en kan om die reden niet
openbaar gemaakt worden. Uw raad heeft dit bepaald bij de behandeling op 20 december 2012 van de
Kadernota Ontwikkeling Grondbeleid. Daarom heeft ons college besloten geheimhouding ten aanzien van dit
stuk op te leggen.
De geheimhouding is gebaseerd op artikel 10, lid 2, sub b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (de
bescherming van de economische en financiële belangen van publiekrechtelijke lichamen i.c. de gemeente en
derden). Indien een dergelijk geheimhoudingsbelang aan de orde is, is het college op grond van artikel 25, lid 2,
van de Gemeentewet bevoegd om de raad geheimhouding op te leggen.
Deze oplegging van geheimhouding door het college is evenwel een voorlopige. De geheimhouding dient op
grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet in de eerstvolgende vergadering van uw raad bekrachtigd te worden.
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Bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente en derden.
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