
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Dit voorstel dient ertoe de geheimhouding, die is opgelegd door het college op stukken die behoren 

bij het raadsvoorstel met nummer 2018011254 over de integrale herinrichting van het gebied 

rondom IKC de paradijsvogel en het Dorpshuis in Vogelenzang, te bekrachtigen.  

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

De geheimhouding, zoals opgelegd door het college op 4 september 2018 (2018013119), in de 

extra raadsvergadering van 19 september 2018 te bekrachtigen. 

 

 

 

 

 

 

De raad voornoemd, d.d. 

 

 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

  

Raadsvergadering d.d. : 19 september 2018 

Commissievergadering d.d. : 11 september 2018 

Commissie : Commissie Grondgebied en Samenleving 

Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink 

Programmaonderdeel : 801. Ruimtelijke ordening 

Registratienummer : 2018013874 

Productiedatum : 13 september 2018 
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Voorgesteld besluit 

De raad, voorafgaand aan de vergadering van 27 september 2018, over punt 8 van het 

raadsvoorstel met nummer 2018011254 (over de integrale herinrichting van het gebied rondom 

IKC de paradijsvogel en het Dorpshuis in Vogelenzang) te laten besluiten op de extra ingelaste 

vergadering van 19 september 2018.  

 

Aanleiding en beoogd effect 

Aanleiding 

Aanleiding is de extra uitgeroepen vergadering van 19 september 2018.  

 

Wettelijk kader geheimhouding 

Artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet bepaalt dat op grond van een belang, genoemd in 

artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, de geheimhouding kan worden opgelegd door het 

college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de raad 

of aan leden van de raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. 

Op grond van het derde lid van dit artikel vervalt de krachtens het tweede lid opgelegde 

verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken, 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. 

 

Extra raadsvergadering 

Op 19 september 2018 is er een extra raadsvergadering uitgeroepen. Het college heeft op 

4 september 2018 op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet, en op grond van 

artikel 86, tweede lid, van de Gemeentewet, geheimhouding opgelegd aan de raadscommissies 

geheimhouding gelegd op stukken behorend bij een raadsvoorstel, dat wordt behandeld op de 

reguliere vergadering van 27 september 2018. Dit voorstel is behandeld tijdens de commissies 

Grondgebied op 11 september 2018 en Samenleving op 12 september 2018. Het gevolg van de 

extra vergadering is dat de geheimhouding vervalt als pas in de vergadering van 27 september 

2018 deze geheimhouding wordt bekrachtigd. 

 

Beoogd effect 

De geheimhouding te bekrachtigen.  

 

Politieke keuzeruimte 

De raad is niet verplicht de geheimhouding te bekrachtigen. Als de raad de geheimhouding niet 

bekrachtigt dan zal dit ertoe leiden dat de stukken niet meer geheim zijn, terwijl over het 

raadsvoorstel nog niet in de raad is gesproken.  

 

Gedachtegang 

Het bekrachtigen van de geheimhouding leidt ertoe dat er in de vergadering van 27 september 

2018 kan worden gedebatteerd over het raadsvoorstel én de geheimhouding. De raad heeft op 

grond van het vierde lid van artikel 25 van de Gemeentewet de bevoegdheid om de opgelegde 

geheimhouding op te heffen. De raad behoudt de mogelijkheid om op 27 september 2018 te 

besluiten tot opheffing van deze geheimhouding, indien een meerderheid van de raad het college 

niet steunt in deze geheimhouding. 

 

Overwegingen van het college 

De raadsvergadering van 19 september 2018 is uitgeroepen door de raad. Die is niet bedoeld om 

raadsvoorstellen van de reguliere vergadering te bespreken. Het college wil daarom enkel de 

geheimhouding laten bekrachtigen, zodat daarna kan worden overgegaan tot de agenda waarvoor 

deze extra vergadering is uitgeroepen. 
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Het college merkt op dat de geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 10 lid 2 onder b van 

de Wet openbaarheid van bestuur. Openbaarmaking van het cijfermateriaal kan de economische en 

financiële belangen van de gemeente schaden. Als deze gegevens in de openbaarheid zouden 

komen, dan kan dit tot gevolg hebben dat de positie van de gemeente bij de aan het project 

verbonden aanbestedingen, opdrachten en onderhandelingen nadelig wordt beïnvloed.  

 

 

Middelen 

n.v.t. 

 

 

Participatie 

n.v.t.  

 

Communicatie 

n.v.t.  

 

Samenwerking (Heemstede) 

n.v.t. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

Het raadsvoorstel met nummer 2018011254 over de integrale herinrichting van het gebied rondom 

IKC de paradijsvogel en het Dorpshuis in Vogelenzang blijft op de vergadering van 27 september 

2018 geagendeerd. Over punt 8 van het voorstel met nummer 2018011254 hoeft niet meer te 

worden besloten als in de extra vergadering een meerderheid van de raadsleden de geheimhouding 

al heeft bekrachtigd. 

 

Bijlagen 

2018013872 (collegevoorstel), 2018011254 (raadsvoorstel over de integrale herinrichting van het 

gebied rondom IKC de paradijsvogel en het Dorpshuis in Vogelenzang). 2018013119 (opleggen 

geheimhouding op bijlagen bij collegevoorstel 2018010768 inzake Vitaal Vogelenzang) 

 

Achterliggende documenten 

Stukken waarop de geheimhouding betrekking heeft: 

Notitie Toelichting Haalbaarheidsanalyse Vitaal Vogelenzang, Akro Consult (DEELS GEHEIM) 

Bijlagen (Grex blad 1 en Grex blad 2) behorende bij de notitie Akro Consult (Opzet 

grondexploitatie) (GEHEIM) 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 


	Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

