
Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering : 24 mei 2018
Volgnummer :
18int00319

Onderwerp:  Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG) 2018

Voorgestelde beslissing:

1. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen (Financiën op projectniveau van 8 
grondcomplexen) behorende bij het voorstel tot vaststelling van het Meerjarenprogramma Grondexploitatie 
(MPG) 2018 bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2, sub b, van de Gemeentewet.

Aanleiding
Ter behandeling in de raad van 28 juni ligt voor de vaststelling van het Meerjarenprogramma 
Grondexploitatie (MPG) 2018. Om reden van financieel en economisch belang van de gemeente heeft het 
college bij besluit van 22 mei 2018 op een deel van de bij het voorstel behorende bijlagen (Financiën op 
projectniveau van 8 grondcomplexen) geheimhouding opgelegd. De gemeenteraad wordt  verzocht om de 
door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, en wel 
die van 24 mei 2018. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

2.1 De financieel economische belangen van de gemeente worden niet geschaad.
Artikel 25 lid 2, sub b, van de gemeentewet maakt het mogelijk dat het college geheimhouding oplegt. 
Dat kan alleen op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
Omdat het hier om informatie gaat die de financiële positie van de gemeente kan schaden, is het 
wenselijk dat die betreffende bijlagen bij dat voorstel niet openbaar worden en er geheimhouding 
wordt opgelegd.

1.
2.2 Doordat de gemeenteraad de geheimhouding bekrachtigt, wordt de geheimhouding gewaarborgd.

De gemeenteraad dient de geheimhouding in haar eerst volgende vergadering te bekrachtigen, zodat 
de geheimhouding wordt bestendigd.

2.
Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 28 juni 2018

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


