
Registratienummer: 1513701

Datum voorstel: 4 mei 2020

Commissie:

Raadsvoorstel en ontwerpbesl uit

Portefeuillehouder: Zeeman (wnd)

Gemeenteraad 12 mei 2O2O

Samenvatting:
Het college heeft bij brief van 4 mei 2020 aan de raads- en commissieleden geheimhouding
opgelegd op de beschikbaar gestelde geactualiseerde grondexploitaties voor de
woningbouwplannen De Nieuwe Tuinderijen De Keyser.

Om de opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden of op te kunnen heffen is het
noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.
Het is de bevoegdheid van de raad om de geheimhouding weer op te heffen.
De raad wordt voorgesteld om tot de bekrachtiging over te gaan.

Onderwerp:
Bekrachtigen opgelegde geheimhouding over overgelegde stukken met betrekking tot
geactualiseerde grondexploitaties.



Registratienummer: 1 5137 01
Ondenruerp: bekrachtigen opgelegde geheimhouding geactualiseerde grondexploitaties

Middenbeemster, 4 mei 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:
Het college heeft bij brief van 4 mei 2020, op grond van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet juncto artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet, aan de raads- en
commissieleden geheimhouding opgelegd op de beschikbaar gestelde geactualiseerde
grondexploitaties voor de woningbouwplannen De Nieuwe Tuinderij en De Keyser.
Om de opgelegde geheimhouding vol te kunnen houden of op te kunnen heffen is het
noodzakelijk dat de raad deze in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.
Het is de bevoegdheid van de raad om de geheimhouding weer op te heffen.

Oplossi ngsrichtingen :

De raad wordt voorgesteld om tot de bekrachtiging over te gaan

Aan de raad zal voor in de vergadering van 2 juni 2020 worden voorgesteld om bij openbaar
besluit de resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

Meetbare doelstell i ngen :

Financiële consequenties:
Geen

Communicatie:

Monitori ng/evaluatie:

Voorstel:
De opgelegde geheimhouding bekrachtigen

r en wethouders van Beemster,

.C. Heerschop Welage
secretaris

Bijlage: raadsbesluit

burgemeester
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Registratienummer: 1 51 3701
Ondenrverp: bekrachtigen opgelegde geheimhouding geactualiseerde grondexploitaties

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2020,

BESLUIT

De door burgemeester en wethouders bij brief van 4 mei 2020 op grond van artikel 25,

tweede lid juncto artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet aan de raads- en
commissieleden opgelegde geheimhouding op de beschikbaar gestelde stukken van de
geactualiseerde grondexploitaties van De Nieuwe Tuinderij en De Keyser, te bekrachtigen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 12 mei2O20

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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