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Onderwerp

Onderzoek samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van de agendering van de brief van het college inzake het Onderzoek
samenwerkingsmogelijlcheden Area in de commissie SAM heeft wethouder Houwing
toegezegd het onderzoeksrapport zo nodig onder geheimhouding en/of geanonimiseerd
beschikbaar te stellen aan de raadsleden.
Gelet op het bovenstaande hebben wij besloten de rapportage "Uitkomsten van het onderzoek
samenwerkings- en verbetermogelijkheden Area ter voorbereiding op besluitvorming" d.d. 16
oktober 2013 voor u ter inzage te leggen.
Gelet op het feit dat anonimisering van het rapport niet mogelijk is en het rapport
vertrouwelijke informatie bevat hebben wij eveneens besloten om terzake de bovengenoemde
rapportage op basis van artikel 55 en 86 Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan het
college, raadscommissie en raad.
Geheimhouding kan gelet op deze artikelen van de Gemeentewet slechts worden opgelegd op
grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. In het
onderhavige geval zijn er twee relatieve uitzonderingsgronden van artikel 10 lid 2 onder b en
onder g 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. Het is evident dat de
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economische en financiële belangen van de gemeente door het overleggen van de rapportage
en de beslisnotitie van Area in ernstige mate worden geschaad en dat Area hierdoor kan
worden benadeeld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

Bijl

