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Onderwerp 
 
Opheffen geheimhouding raadsbesluiten. 
 
Voorstel 
 
De door het college eerder opgelegde en door uw raad bekrachtigde geheimhouding op 
raadsvoorstellen of bij raadsvoorstellen behorende bijlagen overeenkomstig de lijst in dit 
voorstel op grond van artikel 25 lid 4 op te heffen. 
 
Inleiding 
 
Het college legt regelmatig geheimhouding op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob) op bij raadsvoorstellen of bijlagen daarbij. Dit gebeurt op gronden als 
genoemd in dit artikel van de Wob. Uw raad heeft deze geheimhouding bekrachtigd.  
 
Periodiek wordt bezien of geheimhouding nog nodig is. Gebleken is dat in een aantal gevallen 
de geheimhouding kan vervallen. In het kader van transparant openbaar bestuur is het niet 
wenselijk geheimhouding langer dan noodzakelijk te hanteren. Uw raad is als enige bevoegd 
deze geheimhouding op te heffen. 
 
Artikel 25, lid 4 van de Gemeentewet stelt, dat de opgelegde verplichting tot geheimhouding 
in acht wordt genomen totdat de raad, deze geheimhouding opheft.  
 
Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om ten aanzien van een aantal stukken de 
geheimhouding op te heffen. In deze gevallen kan de geheimhouding op gronden zoals 
bedoeld in de Wob vervallen. De noodzaak tot geheimhouding is hier vervallen. 
 
Lijst 
Voorgesteld wordt de geheimhouding op de volgende stukken op te heffen. 
 
 Datum 

raad 
Onderwerp Geheimhouding 

1 22-02-2017 Aanpassingen stationsplein  Bekrachtigen van de door het college 
opgelegde geheimhouding voor wat betreft de 
bijgevoegde kostenraming op grond van artikel 
10 lid 2 onder b en g Wob. 

2 22-02-2017 Herontwikkeling waterfront Bekrachtigen van de door het College van B&W 
opgelegde geheimhouding voor wat betreft de 
bijgevoegde kostenraming op grond van artikel 
10 lid 2 sub b en g Wob. 
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 Datum 
raad 

Onderwerp Geheimhouding 

3 16-12-2015 Aanpassing T-splitsing 
Maaseikerweg-Beatrix-laan 

Geheimhouding opleggen met betrekking tot 
de kostenramingen als niet-openbare bijlage. 

4 01-10-2015 Uitvoeren groot onderhoud tbv 
brandveiligheid de Munt 

Geheimhouding opleggen met betrekking tot 
de kostenraming als niet-openbare bijlage. 

5 25-03-2015 Kredietvoorstel Kennis- en 
Expertisecentrum  

Bekrachtigen van de door het college 
opgelegde geheimhouding ten aanzien van de 
bijgevoegde realisatieovereenkomst KEC Weert 
met bijlagen tot het moment van afronding 
aanbestedingsprocedures. 

6 12-02-2014 Instemmen met voorstel be-
stuursopdracht Samenwerken 
en Uitbesteden, deelopdracht: 
Belastingen  

De door het college van B&W opgelegde 
geheimhouding met betrekking tot het rapport 
"Nulmeting Belastingen" op grond van artikel 
10 lid 2 sub b en g WOB bekrachtigen tot na 
de definitieve besluitvorming door de 
gemeenteraad. 

7 11-12-2013 Verkoop onroerende zaak aan 
de Molenweg 14 te Stramproy 

Bekrachtigen van de geheimhouding van het 
onderliggende taxatierapport zonder eindter -
mijn op basis van artikel 10 lid 2 sub b en sub 
g Wob 

8 26-06-2013 Krediet herinrichting openbaar 
gebied stationsomgeving 

Bekrachtigen van de geheimhouding met 
betrekking tot de kostenramingen van de 
herinrichting van de stationsomgeving. 

9 26-06-2013 Dynamiek betaald parkeren: 
krediet realisatie uitvoerings-
programma  "Basis gewenst"  
 

Besluiten tot het bekrachtigen van de door het 
college opgelegde geheimhouding ten aanzien 
van het dossieronderdeel Uitvoeringsnota 
"Dynamiek in het betaald parkeren", financiële 
paragraaf op grond van artikel 25, derde lid 
van de Gemeente wet. De geheimhouding 
geldt tot het moment van gunning van de 
leveringen. 

10 13-03-2013 Uitvoeringskrediet herinrichting 
openbaar gebied Noordkade 

Geheimhouding opleggen met betrekking tot 
de directieraming als niet-openbare bijlage. 

11 31-10-2012 Exploitatieovereenkomst met 
Van de Kerkhof en Clement 
inzake Vrouwenhof  

Bekrachtigen van de door het college 
opgelegde geheimhouding met betrekking tot 
het taxatierapport en onderbouwing op grond 
van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wob  

12 27-06-2012 Informatie reserve 
onderwijshuisvesting 
 

Initiatiefvoorstel SP: De geheimhouding die het 
college heeft opgelegd ten aanzien van 
informatie reserve onderwijshuisvesting 
opheffen. Verworpen. 
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 Datum 
raad 

Onderwerp Geheimhouding 

13 02-11-2011 Uitkomsten onderzoek vierde 
veld sportpark Graswinkel  

Bekrachtigen van de geheimhouding van de 
niet-openbare bijlage tot het moment dat de 
aanbesteding heeft plaatsgevonden. 

14 16-03-2011 Overeenkomst met Wulms en 
Roosen inzake plan Vrouwenhof 

Bekrachtigen van de door het college 
opgelegde geheimhouding met betrekking tot 
het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 
sub b. en g. van de Wob, tot alle gronden in 
Vrouwenhof zijn aangekocht. 

15 09-02-2011 Voorlopige koopakte verkopen 
woonhuis met tuin aan Van de 
Laar en Van de Laar-Skrotzki 

Bekrachtigen van de door het college 
opgelegde geheimhouding met betrekking tot 
het taxatierapport en de voorlopige koopakte 
op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van 
Wob. 

16 09-02-2011 Overeenkomst met Wulms en 
Roosen inzake plan Vrouwenhof 

Bekrachtigen van de door het college 
opgelegde geheimhouding met betrekking tot 
het taxatierapport op grond van artikel 10 lid 2 
sub b. en g. van de Wob, tot alle gronden in 
Vrouwenhof zijn aangekocht. 

17 15-12-2010 Aanleg kunstgrasveld en 
beregeningsinstallatie op 
sportpark Laarderveld  

Bekrachtigen van de geheimhouding van de 
niet-openbare bijlage tot het moment dat de 
aanbesteding heeft plaatsgevonden. 

 
 
Beoogd effect/doel  
Opheffen geheimhouding. 
 
Argumenten  
De geheimhoudingsgronden van de Wob zijn niet meer van toepassing. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
n.v.t. 
 
Financiële gevolgen  
n.v.t. 
 
Uitvoering/evaluatie  
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie  
n.v.t. 
 
Advies raadscommissie Middelen & Bestuur 
De commissie stemt in met het voorstel van de burgemeester om in het 
raadsvoorstel onderdeel 3 over het Syrisch gezin te verwijderen. De commissie acht 
het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 
 
 
Bijlagen  
Raadsbesluit  
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
  
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-838973  
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019 
 
 
 
 besluit: 
 
De door het college eerder opgelegde en door de raad bekrachtigde geheimhouding op de  
raadsvoorstellen of bij raadsvoorstellen behorende bijlagen overeenkomstig de lijst in dit 
voorstel op grond van artikel 25 lid 4 Gemeentewet op te heffen. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2019. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


