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Concept-Besluitenlijst Commissie Bestuur en Middelen 28 november 2018  

 

 

 

Aanwezig: 

Commissieleden: de heer Doorn, de heer Heukels, de heer Slewe, mevrouw De Groot,  

de heer Harder, mevrouw Voorham, de heer Beusen. 

 

College: burgemeester Roest,  

Voorzitter: mw Roos-Andriesse 

Griffier: dhr Zwertbroek 

namens Integis: dhr Bruin en mw Blok  

 

Afwezig: 

De heer Kruijswijk 

 

 

1. Opening en bericht van verhindering 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.  

De heer Doorn vervangt de heer V.d. Bunt. 

Mevrouw Voorham vervangt de heer Groen 

 

 

2. Aanwijzen onderzoekbureau inzake Elswoutshoek 

 

De voorzitter verwijst naar de geheimhoudingsbepalingen in de Gemeentewet, aangezien er 

drie stukken voorliggen. Nl: een raadsvoorstel en daarbij twee vertrouwelijke stukken. De 

twee vertrouwelijke stukken hebben betrekking op bedrijfsgevoelige informatie in verband 

met een onderzoeksopdracht die aan een externe partij zal worden verstrekt. Het bedrijf 

heeft verzocht deze stukken vertrouwelijk te behandelen. 

Dat betekent dat de stukken die vertrouwelijk zijn, niet openbaar worden gemaakt op grond 

van artikel 10 van de Wob: het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft 

achterwege voor zover dit:  

Lid 1 sub c:  bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

 

Artikel 86 Gemeentewet luidt vervolgens als volgt: 

Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd 

in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met 

gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie 

worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten 

vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt 

door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de 

stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. 

De voorzitter leest deze bepalingen voor en vraagt aan de commissie of de vergadering in de 

beslotenheid zal plaatsvinden. Een meerderheid van de commissie stemt hier meer in. Op 

verzoek van de voorzitter verlaten de belangstellenden de zaal. 
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De commissie bepaalt of er in beslotenheid over de voorliggende stukken zal worden vergaderd.  

De heer Heukels vraagt of de volledige vergadering besloten dient te zijn. Er zijn ook delen die wel in 

openheid besproken kunnen worden. Zo kan de besloten vergadering zich beperken tot de 

bedrijfsgevoelige informatie. 

 

Een meerderheid van de commissie besluit om agendapunt Onderszoek Elswoutshoek in een besloten 

vergadering te behandelen. 

 

De heer Heukels verlaat de vergadering 

 

Er wordt vervolgens in beslotenheid verder vergaderd. 

 

 

 

De voorzitter sluit de besloten vergadering en heropent de openbare vergadering 

 

 

3. Sluiting 

De voorzitter sluit om ca 22.45 uur de vergadering 

 

 

  

 


