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Verzoek tot geheime klankbordsessie Ontwikkelkader Baanderij

Geachte leden van de raad,

ln ons schrijven van dezelfde datum als deze brief en met kenmerk
z/21'h26I89/267993 doen wij u het verzoek om een klankbordsessie met uw raad
te agenderen tijdens het politÍek forum van 24 janu ari 2o2r. Een deel van de
klankbordsessie willen we als een besloten sessie houden. rn formele en
procedurele zin dienen wij daartoe middels dit schrijven een apart tweede verzoek
voor de klankbordsessie in.

Vertrouwelijkheid
Aan de beoogde vaststelling van het ontwikkelkader dient een financiële
onderbouwing te worden toegevoegd die nu nog moet worden uitgewerkt. om u
goed te kunnen meenemen bij de insteek en uitwerking van deze financiële
onderbouwing willen we de raad ook hier opiniërend op een aantal kwesties te
bevragen. Reden om dit in een geheime sessie te doen is dat vrijuit gesproken moet
kunnen worden over scenario's die de financiële positie van de gemeente mogelijk
kunnen beïnvloeden.

Geheimhouding wordt voorgesteld op basis van wet openbaarheid van Bestuur
(WOB) artikel 10 (het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel
van derden). wij verzoeken u het door het college opgelegde geheimhouding van
deze brief, de klankbordsessie en de daarbij behorende stukken in uw eerstvolgende
vergadering te bekrachtigen.
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ln afstemming met de griffie zullen we voorafgaand aan het presidium van 10

januari a.s. de te beoordelen stukken en vragen vallen toesturen.

Hoogachtend,
na mens burgemeester en wethouders,

ïk,
secretaris

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

Bijlage(n):
L. Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding door de raad

2. Raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding door de raad
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