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Stukken ter inzage onder oplegging geheimhouding

Geachte leden van de raad,
Hierbij leggen wij het rapport van Troostwijk Taxaties d.d. 31 oktober 2008 en
bijbehorende aanbiedingsbrief over. Op deze documenten wordt geheimhouding
opgelegd als bedoeld in artikel 55 Gemeentewet.
Op deze documenten is de uitzonderingsgrond van artikel 10 lid 2 onder b en g WOB van
toepassing. Dit betekent dat het belang van informatieverschaffing moet worden
afgewogen tegen de economische en financiële belangen van de gemeente én tegen het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van derden.
Deze geheimhouding zal voortduren tot de definitieve rapportage van Troostwijk wordt
uitgebracht, op basis waarvan de second opinion wordt gevraagd. Naar verwachting zal
dit op 21 december a.s. zijn.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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Stukken ter inzage betreffende Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen

Geachte leden van de raad,

Zoals toegezegd in de raadscommissie Bestuur en Middelen van 4 december jl. liggen er
voor u documenten ter inzage behorende bij het raadsvoorstel Centrumontwikkeling
dierenpark-theater Emmen. Het gaat hierbij om de navolgend documenten:

la
lb
2
3
4
5
6

Jaarrekening 2007 NDP (wordt
nagezonden)
Accountantsverklaring 2007 NDP (wordt
nagezonden)
Brief NDP dd 18 november 2008
Taxatierapportages Troostwijk (geheim)
Brief gemeente - Dierenpark Emmen dd 13
november 2008
NOM-rapportage dd 5 mei 2008
Rapportages Nysingh dd 29 oktober en 30
o k t o b e r 2 0 0 8 (In de rapportages wordt gesproken over
het 'aandeelhouderschap' van de gemeente. Dit is feitelijk
onjuist. Dit moet echter gezien worden als een juridische
interpretatie van de huidige situatie, waarover de
opvattingen nog uitgewerkt moeten worden)

7a
7b
8

Gezamenlijke persverklaring gemeenteprovincie-DPE
RSP-brief van G.S. aan Provinciale Staten
De wereld van de risico's, rapportage OPP
oktober 2008
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Afrondingsdocument ontwerpfase,
november 2008
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
desemeentesecretaris,

