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Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2015/523884) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Bestuur 

  

Ter advisering 

 

t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

Besluit: 

 

· de door het college op 12 januari 2016 ex artikel 25, tweede lid van de 

Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de lijst van illegale 

annexaties van openbare gronden voor een periode van 20 jaar, op 

grond van het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder e van 

de Wet openbaarheid van bestuur, in zijn eerstvolgende vergadering te 

bekrachtigen. 
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Bestuurlijke context  

Raadslid de heer Van Haga heeft het college gevraagd de commissie 

ontwikkeling een lijst te verstrekken van door de gemeente geconstateerde 

illegale annexaties van openbare gronden. 

 

Het college legt geheimhouding op aan de gemeenteraad op de lijst van 

openbare grondannexaties, voor een periode van 20 jaar. 

Het college doet dit op grond van artikel 25, tweede lid van de 

Gemeentewet. 

De geheimhouding wordt opgelegd op grond van het belang van de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, 

tweede lid aanhef en onder e van de Wet openbaarheid van bestuur. 

De geheimhouding dient bekrachtigd te worden door de raad in zijn 

eerstvolgende raadsvergadering. 

De gemeenteraad is bevoegd de geheimhouding op te heffen 
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Collegebesluit 

Het college besluit: 

1. Geheimhouding ex grond van artikel 25, tweede lid van de 

Gemeentewet op te leggen op de lijst van illegale annexaties van 

openbare gronden op grond van het belang van de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en 

onder e van de Wet openbaarheid van bestuur. 

2. De raad voor te stellen de geheimhouding in zijn eerstvolgende 

vergadering te bekrachtigen.  

3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. 

4. Het college stuurt dit voorstel door naar de raad, nadat de commissie 

bestuur hierover heeft geadviseerd. 
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