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 1900 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 6 maart 2020 

     

Onderwerp: Bekrachtiging Geheimhouding 

bijlage brief college over Leidse 

Ring Noord dd 6 maart 2020 

 Aan de raad.  

 

 

*Z028EA2170D* 
Beslispunten 

De door het college opgelegde geheimhouding voor onbepaalde tijd te bekrachtigen ten aanzien van  

bijlage juridisch advies (Z/20/096689/188745)bij de brief Leidse Ring Noord van het college van 6 maart 

2020 (Z/20/096383/187985). 

 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeenteraad wordt gevraagd de geheimhouding van een bijlage bij een brief over de Leidse 
Ring Noord te bekrachtigen. Het college kan ten aanzien van stukken die aan de raad worden 
gestuurd geheimhouding opleggen, 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. De inhoud van de brief is openbaar. 
 

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, geheimhouding kan opleggen ten aanzien van de 
stukken die zij aan de raad of aan leden van de raad overleggen (de economische of financiële 
belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, 
bedoelde bestuursorganen). Deze geheimhouding moet vervolgens – overeenkomstig artikel 25 lid 
3 van de Gemeentewet – worden bekrachtigd door de raad in de eerstvolgende raadsvergadering. 
De betrokken bijlage ligt onder geheimhouding  ter inzage bij de griffie.  
 

3 Beoogd effect 

De door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigen van in besluit genoemde bijlage bij 
brief Z/20/096383/187985. 
 

4 Argumenten 

1.1 Bescherming van  financiële en economische belangen van de gemeente  
 In de bijlage is het juridisch advies opgenomen ten aanzien van de bestuursovereenkomst en de 
tekortkoming in de nakoming daarvan bij een verlaging van de snelheid op de Oude Spoorbaan naar 

50 km/h. Het zou de positie van de gemeente  schaden wanneer dit advies openbaar zou zijn.  Het 
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openbaar maken weegt niet op tegen de  financiële en economische  belangen van de gemeente. 
De opgelegde geheimhouding is ter voorkoming van inzicht in de juridische positie van de 
gemeente. De betreffende  bijlage is onder geheimhouding  door de raadsleden in te zien bij de 
griffie.  
 
 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

- 
 

6 Communicatie 

- 
 

7 Financiën 

- 
 

8 Evaluatie 

- 
 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 
- 


