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Registratienummer: 1371741

Datum voorstel: 2 mei2O17

Commissie:

Raadsvoorstel en ontwerpbesl uit

Portefeuillehouder: Butter

Gemeenteraad 16 mei 2Q17

Samenvatting:
Het college heeft bij brief van 2 mei 2017 aan de raads- en commissieleden geheimhouding

opgelegd op de beschikbaar gestelde geactualiseerde grondexploitaties voor de
woningbouwplannen De Nieuwe Tuinderijen De Keyser.
Deze oplegging maakt deel uit van het huidige behandelproces van deze stukken.
Een opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot overgelegde stukken moet
in de eerstvolgende raadsvergadering, volgend op de datum waarop tot deze verplichting
door het college is besloten, door de raad worden bekrachtigd.
De raad wordt voorgesteld om tot deze bekrachtiging over te gaan.

Ondenttrerp:
Bekrachtiging opgelegde geheimhouding over overgelegde stukken met betrekking tot
geactualiseerde g rondexploitaties.



Registratienummer: 137 17 41
Ondenuerp: bekrachtiging opgelegde geheimhouding geactualiseerde grondexploitaties

Middenbeemster, 2 mei 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Het college heeft bij brief van 2 mei 2017 op grond van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet aan de raadsleden en op grond van artikel 86, tweede lid van de
Gemeentewet aan de raadscommissie(leden), geheimhouding opgelegd op de beschikbaar
gestelde stukken van de grondexploitaties.
Deze oplegging maakt deel uit van het huidige behandelproces van deze stukken.
Een opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot overgelegde stukken moet

in de eerstvolgende raadsvergadering, volgend op de datum waarop tot deze verplichting
door het college is besloten, door de raad worden bekrachtigd.

Oplossi ngsrichti ngen :

De opgelegde geheimhouding bekrachtigen.
Aan de raad zal voor in de vergadering van 6 juni 2017 worden voorgesteld om bij openbaar
besluit de resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

Meetbare doelstel I i ngen :

Financiële consequenties:
Geen.

Gommunicatie:

Monitoring/eval uatie:

Voorstel:
De raad wordt voorgesteld om de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

en ers van Beemster,

Uû^
A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Du e
secretaris

Bijlage(n): 1
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Registratienummer: 1 37 17 41
Ondennrerp: bekrachtiging opgelegde geheimhouding geactualiseerde grondexploitaties

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2017,

BESLUIT

De door burgemeester en wethouders bij brief van 2 mei 2017 op grond van artikel 25,

tweede lid van de Gemeentewet aan de raadsleden en op grond van artikel 86, tweede lid
van de Gemeentewet aan de raadscommissie(leden), opgelegde geheimhouding op de
beschikbaar gestelde stukken van de geactualiseerde grondexploitaties van De Nieuwe
Tuinderijen De Keyser, te bekrachtigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 mei2Q17

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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