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1. Voorstel 

Op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet de door het college  opgelegde geheimhouding 

op bijlage Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet 

Juncto 10 lid 2b en lid 2g Wob conform de onder argumenten weergegeven onderbouwing te 

bekrachtigen. 

 

2. Inleiding 

Vanwege de vertrouwelijke financiële gegevens in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 

heeft het college op 19 mei 2020 besloten geheimhouding op te leggen en wordt aan u voorgesteld 

geheimhouding te bekrachtigen. 

3. Publiekssamenvatting 

Vanwege de vertrouwelijke financiële gegevens in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 

wordt de raad verzocht geheimhouding daarover te bekrachtigen.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De bekrachtigingsbevoegdheid van de raad is op grond van artikel 25 lid 3 van de gemeentewet. 

5. Beoogd effect 

De door het college opgelegde geheimhouding op de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 in 

stand te houden. 

6. Historische context 

N.v.t.  
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7. Argumenten 

Op grond van artikel 25 lid 3 van de gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding op 

de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 te bekrachtigen. 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 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020 wordt de 

onderhandelingspositie van de gemeente met toekomstige opdrachtnemers dusdanig verzwakt dat 

haar financiële belangen in aanmerkelijke mate worden geschaad. Wij zijn dan ook van mening dat 

het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het financiële belang van de gemeente. Op grond 

van artikel 25 lid 2 en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob hebben wij op 19 mei 

2020 besloten geheimhouding op te leggen op de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2020. 

Volgens artikel 25 lid 3 van de gemeentewet moet de gemeenteraad in de eerstvolgende 

raadsvergadering volgend op het collegebesluit deze geheimhouding bekrachtigen. Gebeurt dit niet 

dan komt de geheimhouding te vervallen. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

N.v.t.  

9. Financiële paragraaf 

N.v.t. 

10. Communicatie 

N.v.t. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

N.v.t. 
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