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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 december 2020 

     

Onderwerp: Bekrachtiging geheimhouding 

Overeenkomst  met Wereldhave 

d.d. 24 mei 2013 

 Aan de raad.  

 

  

*Z03218859FF* 
Beslispunten 

De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen ten aanzien van  
de overeenkomst tussen de gemeente Leiderdorp en Wereldhave N.V.  d.d. 24 mei 2013 aangezien het 
een belang betreft ex artikel 10 lid 1 onder c van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 

1 SAMENVATTING  

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de LPL inzage gegeven in de overeenkomst tussen 
gemeente Leiderdorp en Wereldhave NV. 
De gemeenteraad wordt gevraagd de geheimhouding van de ter inzage liggende documenten incl. 
bijlagen te bekrachtigen. Het college kan geheimhouding opleggen ten aanzien van stukken die aan 
de raad worden voorgelegd, mits er belangen worden geraakt die worden genoemd in de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (artikel 10). De geheimhouding geldt alleen als deze door de 
gemeenteraad wordt bekrachtigd.  
 

2 Inleiding 

Artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet bepaalt dat het college op grond van een belang, genoemd in 
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), geheimhouding kan opleggen ten aanzien 
van de stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen (gegevens die door een 
partij vertrouwelijk zijn meegedeeld). Deze geheimhouding moet vervolgens – overeenkomstig 
artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet – worden bekrachtigd door de raad in de eerstvolgende 
raadsvergadering. 
 
De betreffende overeenkomst en bijlagen  liggen  onder geheimhouding ter inzage bij de griffie. 
 

3 Beoogd effect 

De door het college opgelegde geheimhouding van de overeenkomst te bekrachtigen.  
  

4 Argumenten 

Bescherming van bedrijfsbelangen van betrokken partij. 
De betrokken partij heeft om geheimhouding verzocht in verband met vertrouwelijke gegevens die 
over het bedrijf in de raadsbrief worden gedeeld. Openbaarmaking van de overeenkomst zou de 
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betrokken partij kunnen schaden en weegt niet op tegen het bedrijfsbelang. Daarmee is het 
beroep op geheimhouding op grond van artikel 10 lid 1 onder c van de WOB gerechtvaardigd. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 
 


