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aan aan de gemeenteraad
A. Samenvatting
Bekrachtiging geheimhouding
B. Voorgesteld besluit
Bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding van de stukken die betrekking hebben op het voorstel
van de advocaat van kinderdagverblijf Merlijn, Carolusdreef 144, gedaan na de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d.12 oktober 2011 zijnde het collegevoorstel en de
raadsinformatiebrief.
C. Aanleiding
n.v.t.
D. Toelichting
Wij hebben bij besluit van 6 december 2011 met kenmerk geheimhouding opgelegd ten aanzien van de
stukken die betrekking hebben op het voorstel van de advocaat van kinderdagverblijf Merlijn,
Carolusdreef 144, gedaan na de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d.
12 oktober 2011 zijnde het collegevoorstel en de raadsinformatiebrief.
De basis voor de opgelegde geheimhouding wordt gevormd door artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet. Het college kan de geheimhouding alleen opleggen als er sprake is van een belang,
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De hierboven genoemde redenen
vallen hieronder. Het belang op grond van de Wob is in dit geval artikel 10 lid 2 onder g van de Wob:
“het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden”.
Uw raad moet in het geheim over deze zaak en met name de scenario’s in het geheim worden
geïnformeerd; het betreft grotendeels bespiegelingen over de juridische positie van de gemeente. Volgens
de jurisprudentie is in dat geval artikel 10 lid 2 onder g van de Wob van toepassing. Ook een
overheidslichaam moet de mogelijkheid hebben om zich bijvoorbeeld te laten adviseren over zijn
juridische positie in een aangelegenheid, zonder dat zo’n juridisch advies door de wederpartij in zijn
voordeel gebruikt kan worden. Ook hoeft de overheid geen informatie te verstrekken die haar in een
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onevenredig nadelige positie brengt. Het is niet de bedoeling van de Wob dat de wederpartij via deze wet
meer informatie kan krijgen dan op grond van het procesrecht wordt voorzien.
Het derde lid van artikel 25 van de Gemeentewet bepaalt dat de krachtens het tweede lid opgelegde
verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de
oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan
de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.
Uw raad wordt daarom nu voorgesteld de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. Indien niet tot
bekrachtiging wordt besloten, zal de verplichting tot geheimhouding komen te vervallen.
De geheimhouding vervalt als het college/burgemeester danwel de raad deze opheft.
Indien op voorhand bekend is wanneer de geheimhouding opgeheven dient te worden dan:
De geheimhouding kan komen te vervallen per <datum>.
E. Beoogd resultaat
Opleggen geheimhouding.
F. Oplossingen
n.v.t.
G
Argumentatie
.
Zie hierboven de argumentatie waarom de geheimhouding moet worden opgelegd.
H
Monitoring en evaluatie
.
n.v.t.
I. Tijdpad
n.v.t.
J. Financiële gevolgen
n.v.t.
K
Communicatie
.
n.v.t.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(n)
- Concept raadsbesluit.
Ter inzage liggende stukken
n.v.t.
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