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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Oplegging geheimhoudingsplicht investeringen bedrijfsvoering 

 

Nummer 2022/131092 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Kingma, E.C.M. 

Telefoonnummer 0235113042 

Email ekingma@haarlem.nl 

Kernboodschap  Oplegging geheimhoudingsplicht is nodig ter bescherming van de economische en 

financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van een onevenredige 

bevoordeling dan wel benadeling van betrokken (derde) (rechts)personen. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Bestuur, zodat de 

commissie de raad kan adviseren met betrekking tot de opgelegde 

geheimhoudingsplicht. 

 

Geheimhouding wordt opgelegd aan de raad op grond van artikel 25, tweede lid 

van de Gemeentewet met betrekking tot investeringen in de bedrijfsvoering (nota 

2022/5626) vanwege de bescherming van de economische en financiële belangen 

van de gemeente, alsmede ter voorkoming van een onevenredig voordeel of 

onevenredig nadeel van bij de aangelegenheid betrokken (derde) 

(rechts)personen, een en ander zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en 

onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. 

De raad dient de geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te 

bekrachtigen. 

Geheimhouding duurt voort totdat de investeringen zijn verricht. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 8 februari 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. aan de raad geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25, tweede lid 

van de Gemeentewet met betrekking tot investeringen in de bedrijfsvoering 

(nota 2022/5626) vanwege de bescherming van de economische en financiële 

belangen van de gemeente, alsmede ter voorkoming van een onevenredig 

voordeel of onevenredig nadeel van bij de aangelegenheid betrokken (derde) 
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(rechts)personen, een en ander zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef 

en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur; 

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

vergadering te bekrachtigen; 

3. de geheimhouding geldt totdat de investeringen feitelijk zijn verricht. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

De raad besluit over investeringen in de bedrijfsvoering (nota 2022/5626). Het is van belang hierover 

de geheimhouding te betrachten totdat de investeringen zijn verricht.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. aan de raad geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25, tweede lid van de 

Gemeentewet met betrekking tot investeringen in de bedrijfsvoering (nota 2022/5626) vanwege 

de bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede ter 

voorkoming van een onevenredig voordeel of onevenredig nadeel van bij de aangelegenheid 

betrokken (derde) (rechts)personen, een en ander zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef 

en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur;  

2. aan de raad voor te stellen de geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen; 

3. de geheimhouding geldt totdat de investeringen feitelijk zijn verricht. 

 

3. Beoogd resultaat 

Voor de duur dat dit nodig is geheimhouding op te leggen ten aanzien van de aangelegenheid. 

 

4. Argumenten 

1. Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken 

Het is noodzakelijk dat de besluitvorming over en de uitvoering van de investeringen in de 

bedrijfsvoering onder de oplegging van geheimhouding plaatsvinden. Nadat zij zijn verricht kan de 

geheimhouding worden opgeheven. 

  

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t.  
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6. Uitvoering 

Na dit besluit zal de raad de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende raadsvergadering 

dienen te bekrachtigen. 

 

7. Bijlagen 

N.v.t. 


