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Kernboodschap  Namens CDA heeft raadslid De Raadt gevraagd om een financiële specificatie van 
de uitgegeven voorbereidingskosten “de Koepel”   
Omdat het hier financiële/bedrijfsgevoelige gegevens van de stichting Panopticon 

betreft wordt hier geheimhouding opgelegd. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 15 januari 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 
Besluit:  

1. De door raadslid De Raadt (CDA) gevraagde financiële specificatie van de 
uitgegeven voorbereidingskosten “de Koepel”  te verstrekken. 

2. Geheimhouding op te leggen aan de leden van de raad op grond van artikel 
25, tweede lid van de Gemeentewet, op de financiële informatie in de twee 
documenten behorend bij dit besluit, vanwege het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als 
bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid 
van bestuur, waarop volgt dat de raad de opgelegde geheimhouding in de 
eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

 
Namens het CDA heeft Raadslid De Raadt gevraagd om financiële specificatie van de uitgegeven 
voorbereidingskosten “de Koepel”. Omdat het om vertrouwelijke informatie gaat wordt 
geheimhouding opgelegd. 
 
2. Besluitpunten college 
 
Het college besluit:  

1. De door raadslid De Raadt (CDA) gevraagde financiële specificatie van de uitgegeven 
voorbereidingskosten “de Koepel”  te verstrekken. 

2. Geheimhouding op te leggen aan de leden van de raad op grond van artikel 25, tweede lid van de 
Gemeentewet, op de financiële informatie in de twee documenten behorend bij dit besluit, 
vanwege het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als 
bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, 
waarop volgt dat de raad de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering 
bekrachtigt. 

 
 

3. Beoogd resultaat 
 
De door het raadslid de gevraagde informatie te verstrekken (aan haar en de andere raadsfracties) 
zonder economische of financiële belangen van de gemeente te schaden dan wel de bij de 
overeenkomst betrokken rechtspersonen onevenredig te benadelen.  
 
4. Argumenten 
 
Opleggen van geheimhouding is noodzakelijk om belangen van partijen, waaronder die van de 
gemeente, te beschermen. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet kan het college 
geheimhouding opleggen aan raad en raadsleden ten aanzien van vertrouwelijke informatie, als zich 
één van de belangen bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur voordoet. In dit 
geval raakt het openbaar maken van de financiële informatie in de twee documenten worden de bij 
deze aangelegenheid betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen onevenredig benadeeld. 
Het boekenonderzoek en bijgaande specificatie heeft namelijk betrekking op financiële  en 
bedrijfsgevoelige gegevens van de stichting Panopticon die de stichting Panopticon niet openbaar wil 
maken. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 
 
Niet van toepassing. 
 
 
6. Geheime bijlagen 
 
bijlage 1 specificatie voorbereidingskosten de Koepel (GEHEIM) 
 
 
 
 
 
  
 

 


