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Bekrachtiging geheimhouding financiële bijlage A behorende bij voorstel Sportcapaciteit kindcentra
Scholenprogramma

1. Voorstel
 Bekrachtiging geheimhouding van de financiële bijlage A behorende bij raadsvoorstel 2019015729 Sportcapaciteit bij kindcentra Scholenprogramma op grond van artikel 25 lid 2 en 3 van
de Gemeentewet in samenhang met artikel 10 lid 2b van de WOB.
2. Inleiding
Naar aanleiding van het positieve besluit van het college op 9 juli 2019 inzake het voorstel
“Sportcapaciteit bij kindcentra Scholenprogramma” met kenmerk 2019-015729 en daarmee het
akkoord om het voorstel aan de raad voor te leggen wordt er middels dit voorstel gevraagd de
geheimhouding op de financiële bijlage te bekrachtigen.
Het raadsvoorstel met de bijbehorende bijlagen en de bijlage A waarop de geheimhouding van
toepassing is worden op uiterlijk 29 augustus 2019 aan de raad beschikbaar gesteld.
3. Publiekssamenvatting
Niet van toepassing.
4. Bevoegdheid van de raad
De bekrachtigingsbevoegdheid van de raad is op grond van artikel 25 lid 3 van de gemeentewet.
5. Beoogd effect
Geheimhouding op de financiële bijlage van het voorstel “Sportcapaciteit bij kindcentra
Scholenprogramma” met kenmerk 2019-015729 in stand te houden.
6. Historische context
Niet van toepassing.
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7. Argumenten
Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen op de financiële
bijlage.
Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de WOB blijft het verstrekken van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische en financiële
belangen van de gemeente. Door het openbaar maken van de financiële bijlage wordt de
onderhandelingspositie van de gemeente dusdanig verzwakt dat haar financiële belangen in
aanmerkelijke mate worden geschaad.
8. Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
9. Financiële paragraaf
Niet van toepassing.
10. Communicatie
Niet van toepassing.
11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
De voordracht van het raadsvoorstel “gymzalen kindcentra Scholenprogramma” met kenmerk 2019015729 is reeds geagendeerd. De raadscommissie is op donderdag 12 september 2019 en de
raadsvergadering is op donderdag 19 september 2019.
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