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1. Inleiding 

In oktober 2015 is de commissie Ontwikkeling vertrouwelijk geïnformeerd over de status en 

voortgang van de verkoop van het gemeentelijk deel van het Brinkmanncomplex. Het college 

wil de commissie met behulp van een brief berichten over de genomen stappen en resultaten 

nadien.  

 

Gelet op de vertrouwelijke aard van de informatie legt het college geheimhouding op op deze 

brief. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet tot oplegging 

van de geheimhouding op de brief van het college d.d. 5 april 2016 (bijlage) waarin de 

commissie Ontwikkeling wordt geïnformeerd over de voortgang van de verkoop van het 

gemeentelijk deel van het Brinkmanncomplex, ter bescherming van de economische en 

financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige 

bevoordeling of benadeling van derden, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en 

onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.  

2. Het college zendt dit besluit ter informatie aan de Commissie Ontwikkeling.  

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit wordt bereikt dat vertrouwelijke informatie over de voortgang rondom de 

verkoop van het Brinkmann complex met de commissie Ontwikkeling kan worden gedeeld.  

 

4. Argumenten 

Het verkoopproces bevindt zich op dit moment in een fase waarin het college de commissie 

Ontwikkeling graag wil informeren over de voortgang, echter de onderhandelingen  zijn nog 

gaande. Het is in het belang van de onderhandelende partijen dat informatie over de 

voortgang rondom de verkoop nu nog niet naar buiten wordt gebracht.  

 

5. Kanttekeningen 

N.v.t. 

6. Uitvoering 

De commissie ontvangt na besluitvorming de brief onder geheimhouding. 
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7. Bijlagen 

 

Brief van het college aan de commissie Ontwikkeling d.d. 5 april 2016 (GEHEIM) 

 

 

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


