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Aan de gemeenteraad
Vooraesteld besluit
De door het college op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet opgelegde geheimhouding terzake de
grondexploitatie van de locatie Ganzenroer te bekrachtigen op basis van artikel 25 lid 3 van de
Gemeentewet.
Bijlage(n)
1. Plangbied
Stuk(ken) ter inzage
1. Collegebesluit 12 juni 2018
2. Grondexploitatie Ganzenroer (geheimhouding)
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1. Inleiding
Voor de locatie Ganzenroer Nieuw-Amsterdam is een grondexploitatie gemaakt. Deze wordt u
binnenkort ter besluitvorming aangeboden. Hierover liggen stukken onder oplegging van geheimhouding
ter inzage. Wij hebben op basis van artike186, lid 2 en artikel ag, lid 2 van de Gemeentewet over de
inhoud van deze grondexploitatie geheimhouding opgelegd aan de raadscommissie en de raad.

Beoogd effect
Hiermee wordt de door ons opgelegde geheimhouding door de raad bekrachtigd.

2.

3. Argumenten
1.1 De raad moet de geheimhouding bekrachtigen anders vervalt de geheimhouding.
Artikel 25 van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid om de geheimhouding te bekrachtigen.
Wij stellen u derhalve voor de door het college op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet opgelegde
geheimhouding terzake de grondexploitatie van de locatie Ganzenroer te bekrachtigen op basis van
artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet.
De 2 stukken waarop wij geheimhouding hebben opgelegd liggen bij de Griffie ter inzage.
Het openbaar maken van de grondexploitatie kan de financiële positie van de gemeente schaden.
Het belang van informatieverschaffing weegt niet op tegen de economische en financiële belangen van de
gemeente Emmen. Daarnaast dient onevenredige bevoordeling of benadeling van derden te worden
voorkomen.
1.2

4. Kanttekeningen
Geen.
5. Financiën
n.v.t.
6. Uitvoering
n.v.t.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 12 juni 2016.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemee têsecretaris,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2018, B&Wnummer: 18/439;

besluit:
De door het college op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet opgelegde geheimhouding terzake de
grondexploitatie van de locatie Ganzenroer te bekrachtigen op basis van artikel 25 lid 3 van de
Gemeentewet.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2018.
de voorzitter,

;>_yan Oosterhout
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