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Onderwerp 
Bekrachtiging geheimhouding 

Steenbergen; 5 december 2017 

Aan de raad, 

Het college van B&W heeft op 5 december 2017 geheimhouding op een aantal stukken opgelegd. Op 
grond van artikel 55 van de Gemeentewet is het college bevoegd geheimhouding op stukken te leggen. 
De motivering voor geheimhouding wordt gevonden in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 
Het betreft hier stukken die betrekking hebben op een te sluiten overeenkomst. De overeenkomst wordt 
aangegaan wegens strategische ontwikkelingen en de uiteindelijke verkoop van strategische gronden. 
Deze strategische doeleinden zorgen ervoor dat het niet wenselijk is dat informatie uit de te sluiten 
overeenkomst openbaar wordt gemaakt. Het is vanuit economische en financiële belangen van de 
gemeente noodzakelijk dat de inhoud van alle stukken geheim is. 

Onder voornoemde motivatie heeft het college op grond van artikel 55 van de Gemeentewet op de 
navolgende stukken de geheimhouding opgelegd: 

Het betreffen: 
1. De overeenkomst en bijlagen met Corsanummer BM1704389 
2. Het raadsvoorstel (wensen S bedenkingen) met Corsanummer BM 1704379 
3. Het raadsbesluit (wensen S bedenkingen) met Corsanummer BM1704390 
4. De memo met Corsanummer BM 1704410 

De Gemeentewet schrijft in artikel 25, tweede lid, voor dat op grond van wederom een belang genoemd in 
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, het college geheimhouding kan opleggen op stukken die 
aan de raad of aan leden van de raad wordt overgelegd. Lid 3 van ditzelfde artikel schrijft vervolgens voor 
dat de verplichting tot geheimhouding vervalt, tenzij 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. 

Reeds hiervoor is aangegeven dat het sluiten van de overeenkomst een stap voorwaarts is in een 
strategische ontwikkeling. De noodzaak voor het bekrachtigen van de geheimhouding ligt er in dat het op 
dit moment niet wenselijk is dat bekendheid wordt gegeven aan deze strategische ontwikkeling. Het 
schaadt de gemeente vanuit economisch en financieel perspectief gezien, als de overeenkomst inclusief 
de bijlagen openbaar wordt gemaakt. 

Ter inzage ligt: 



In het licht van het voorgaande wordt uw raad voorgesteld om op grond van artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet te bekrachtigen de door het college bij besluit van 5 december 2017 opgelegde verplichting 
tot geheimhouding van de stukken: 

1. De overeenkomst en bijlagen met Corsanummer BM 1704389 
2. Het raadsvoorstel (wensen S bedenkingen) met Corsanummer BM 1704379 
3. Het raadsbesluit (wensen S bedenkingen) met Corsanummer BM1704390 
4. De memo met Corsanummer BM 1704410 

De geheimhouding geldt voor een ieder die bij de beraadslaging aanwezig was of anderszins kennis heeft 
genomen van de stukken. De geheimhouding duurt voort, totdat uw raad de geheimhouding opheft. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenberge 
de secretaris 
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