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Onderwerp: Bekrachtiging geheimhouding financiële bijlage Vosholen 2 deelplan 2  

 

 

1. Voorstel 

• Op grond van artikel 25 lid 2 en 3 Gemeentewet van de door het college opgelegde geheimhouding 

op bijlage 2 behorende bij raadsvoorstel 985429 grondexploitatie Vosholen fase 2 deelplan 2 op 

basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de onder argumenten weergegeven onderbouwing te 

bekrachtigen. 

 

2. Inleiding 

Naar aanleiding van het positieve besluit van het college 22 november 2022 het voorstel 

grondexploitatie Vosholen2 deelplan 2 met kenmerk 985429 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.  

 

3. Publiekssamenvatting 

Om de onderhandelingspositie van de gemeente de realisatie van de nieuwbouwwijk Vosholen 

deelplan 2 fase 2 niet in gevaar te brengen, is het van belang dat de raad de geheimhouding 

bekrachtigd op de financiële bijlage bij het raadsvoorstel.   

4. Bevoegdheid van de raad 

Voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende en controlerende rol vanuit 

budgetbeheer en conform artikel 25 lid 3 van de gemeentewet. 

5. Beoogd effect 

Geheimhouding op de financiële bijlage van het raadsvoorstel grondexploitatie Vosholen fase 2 

deelplan 2 

 

6. Historische context 

Zie punt 2 inleiding. 
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7. Argumenten 

7.1 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.  

7.2 Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen op de financiële 

bijlage. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking 

tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn 

eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal 

zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd. 

 

8 Kanttekeningen en risico’s 

Zie punt 7 argumenten. 

9 Financiële paragraaf 

Niet van toepassing. 

10 Communicatie 

Niet van toepassing. 

11 Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Op 22 december 2022 zal het voorstel grondexploitatie Vosholen 2 deelplan 2 in de gemeenteraad 

worden behandeld.  
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Bijlage: 
1 Geheim financiën grondexploitatie Vosholen 2 deelplan 2 

2 Concept raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding financiële bijlage 

 


