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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld

besluit

De geheimhouding die is opgelegd en bekrachtigd bij raadsbesluit d.d. 28 maart 2019 op basis van
artikel zg Iid 3 van de Gemeentewet op de bijlagen 8 tot en met 17van de Businesscase Wildlands,
niet op te heffen.

Bijlage(n)
N.v.t.
StukCken)terinzage
Collegebesluit d.d. 27 augustus 2019 en de daarbij behorende stukken.
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1. Inleiding
Op 28 maart 2019 heeft uw raad besloten om in te stemmen met de herstructurering van Wildlands.
Hierbij heeft u tevens besloten om de door het college opgelegde geheimhouding ter zake de bijlagen 8
tim 17 van het desbetreffende raadsvoorstel te bekrachtigen.
Inmiddels zijn op 3 april aorç en op 29 juni 2019 twee verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid
van bestuur (WOB) binnengekomen. In beide gevallen wordt op grond van artikel6 van de Wet
openbaarheid van bestuur verzocht om documenten te verstrekken waarop geheimhouding is opgelegd.
2. Beoogd effect
Met het onderhavige voorstel voor besluitvorming wordt het verzoek tot het opheffen van de
geheimhouding aan uw raad voorgelegd.

3. Argumenten
1.1 Een verzoek om openbaarmaking van documenten waarop geheimhouding is opgelegd, moet tevens
worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding.
De verzoeken hebben betrekking op documenten waarop geheimhouding is opgelegd en moeten derhalve
tevens worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding. Gelet op het feit dat de
geheimhouding door de raad is bekrachtigd, dienen de verzoeken, die dan tevens gelden als een verzoek
om opheffing van de geheimhouding, aan de gemeenteraad te worden verzonden.
In afwachting van het besluit van uw raad is de beslistermijn op het verzoek om openbaarmaking op
grond van het mandaatbesluit opgeschort.
De argumenten die aan het opleggen en de bekrachtiging van de geheimhouding in maart 2019 ten
grondslag hebben gelegen, zijn nog steeds van toepassing.
In maart 2019 is als argument voor het opleggen van en de bekrachtiging van de geheimhouding door de
raad opgenomen dat het hier bedrijfsgegevens betreft die door Wildlands vertrouwelijk aan de gemeente
zijn meegedeeld. Als deze informatie openbaar wordt, wordt een belang geschonden als bedoeld in artikel
10 WOB. Om de financiële positie van Wildlands en de gemeente Emmen niet te benadelen heeft het
college destijds geheimhouding ex artikel gg, 86 en 25 Gemeentewet opgelegd. Geheimhouding kan gelet
op voornoemde artikelen slechts worden opgelegd op grond van een belang genoemd in artikel io van de
WOB. In het onderhavige geval zijn er twee relatieve uitzonderingsgronden van artikel io 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 ofbenadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen, dan wel van derden. Het is evident dat de economische en financiële belangen door het
overleggen van de in de genoemde bijlagen opgenomen informatie in ernstige mate worden geschaad. Dit
argument is nog steeds aanwezig en er zijn derhalve geen redenen aanwezig om de geheimhouding op te
heffen.
1.2

4. Kanttekeningen
1.1 Met het onderhavige besluit worden de WOB-verzoeken nog niet afgehandeld.
Het onderhavige voorstel heeft betrekking op het opheffen van de geheimhouding maar hiermee wordt
nog geen besluit genomen over de WOB-verzoeken. Nadat de besluitvorming van de raad heeft
plaatsgevonden dient het college nog een separaat besluit te nemen op de WOB-verzoeken.
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5. Financiën
N.v.t.
6. Uitvoering
Nadat uw raad heeft besloten kan het college besluiten nemen over de bovengenoemde WOB-verzoeken.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen,

27

augustus

2019.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de burgemeester,
,/

.
/

J. R. Sloots

/

c.->

/4

/

.-'

.. .'"

-

... , .

---

--~ ..........

. __ ..

~

.._J;LF: van Oosterhout

Gemeente
blad 4-4

Emmen,

jaar

stuknr.
Raad

2019

categorie

agendanr.

A

12

stuknr.
B.en W.

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2019, B&Wnummer: 19/464;

besluit:
De geheimhouding die is opgelegd en bekrachtigd bij raadsbesluit d.d. 28 maart 2019 op basis van
artikel zg lid 3 van de Gemeentewet op de bijlagen 8 tot en met 17van de Businesscase Wildlands, niet
op te heffen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2019.
de griffier,
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