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Geactualiseerde grondexploitaties De Nieuwe Tuinderij en De Keyser

Geachte raads- en commissieleden,

Hierbij bieden wij u de geactualiseerde grondexploitaties van de woningbouwlocaties De
Nieuwe Tuinderij en de Keyser aan.

Deze stukken worden u aangeboden onder oplegging van geheimhouding.

Opleqoinq qeheimhoudinq

Op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet leggen wij aan de raadsleden
op de beschikbaar gestelde stukken van de grondexploitaties geheimhouding op.
Op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet leggen wij aan de
commissie(leden) op de beschikbaar gestelde stukken van de grondexploitaties
geheimhouding op.

Een opgelegde verplichting tot geheimhouding over stukken moet in de eerstvolgende
raadsvergadering, volgend op de datum waarop tot deze verplichting door het college is
besloten, door de raad worden bekrachtigd.
Wijzullen dit bekrachtigingsvoorstel aan de raad aanbieden voor in de raadsvergadering
van 19 meia.s.

Proces behandel i no oeactual iseerde orondexoloitaties.

1. De geheim verklaarde stukken zijn voor de raads- en commissieleden per het uitgaan
van deze brief digitaal beschikbaar in de besloten omgeving van het
raadsinformatiesysteem.

NB: deze stukken zullen na de vaststelling van het resultaat uit deze omgeving worden
verwijderd.

bijlage(n): 1 (zie bij geheime stukken in het raadsinformatiesysteem)
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2. Over de geactualiseerde grondexploitaties kunt u in de periode van 6 - 20 mei vragen

stellen. Dit is dezelfde periode als voor vragen over de jaarstukken.

De opgelegde geheimhouding strekt zich ook uit over de vragen en de antwoorden over
de geactualiseerde grondexploitatie. Deze vragen en antwoorden worden in de besloten
omgeving van het raadsinformatiesysteem geplaatst.
Dit tenzij uw vragen gaan over openbare informatie Dan worden die als openbare
vragen behandeld en als zodanig ook gepubliceerd bij de openbare stukken.

3. Aan de raad zal voor in de vergadering van 19 mei a.s. het voorstel worden gedaan om

de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. Dit zal worden aangeboden om
rechtstreeks in de raad te behandelen als A-punt.

4. Aan de raad zal worden voorgesteld om bij openbaar besluit de resultaten van de
geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. ln dit raadsvoorstel zal worden
benoemd, dat de grondexploitaties zelf geheime bijlagen bij dit voorstel zijn.
Dit voorstel zal worden aangeboden voor de behandeling in de commissie en raad van
I juni a.s.
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