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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  bekrachtigen geheimhouding gewijzigde 
Grondexploitatieberekeningen Mooi Bergen v.2 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet gelezen in samenhang met artikel 
10, tweede lid aanhef en onder, b en g, van de Wob de geheimhouding die rust op de 
Grondexploitatieberekening Mooi Bergen 2020 versie 2 te bekrachtigen. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 16 juni 2020 
Zaaknummer : BB20.00242 
Voorstelnummer : RAAD200075 
Commissie :  
Commissie :  
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Juridische Zaken en Inkoop 
Opsteller(s) : Paul Goossens 
Telefoonnummer : 06-15430994 
Bijlagen:  : 1. Grondexploitatieberekening Mooi Bergen 2020 

versie 2 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad een voorstel (RAAD200041) behandeld over het 
bekrachtigen van de geheimhouding die rust op de Grondexploitatieberekening Herijking 
Mooi Bergen. Nadat dit voorstel door het college aan uw raad is overlegd bleek de 
grondexploitatieberekening (Grex) een onjuistheid te bevatten. Het voorstel tot het 
vaststellen van de Grex en de daarbij behorende begrotingswijziging is daarom op verzoek 
afgevoerd van de raadsagenda. In de tussentijd is gewerkt aan het aanpassen van de Grex 
en de begrotingswijziging gewijzigd op te stellen. Bij dit voorstel zit de Grex Mooi Bergen 
zonder de onjuistheid (versie 2). Voor een toelichting over de aard van de onjuistheid wordt 
verwezen naar het advies dat behoort bij de inhoudelijke behandeling van de Grex en de 
daarbij horende begrotingswijziging. 
 
Het college verzoekt de gemeenteraad om de geheimhouding op de nieuwe Grex Mooi 
Bergen te bekrachtigen. 
 
Met het stuk zijn de economische en financiële belangen van de gemeente gemoeid. 
Indien het stuk in de openbaarheid wordt gebracht zal dit de onderhandelingspositie van 
de gemeente verzwakken en daarmee de economische belangen van de gemeente 
schaden. Daarom wordt het stuk nu onder geheimhouding overlegd met het verzoek de 
geheimhouding te bekrachtigen. Uw raad moet in de eerstvolgende vergadering, zijnde 16 
juni 2020, een besluit nemen over de geheimhouding. Indien de raad geen besluit neemt 
over de geheimhouding komt de geheimhouding op grond van artikel 25, vierde lid, van de 
Gemeentewet van rechtswege te vervallen. 
 
De geheimhouding dient voort te duren zolang de belangen van de gemeente door 
openbaarheid kunnen worden geschaad. Daarna kan de geheimhouding worden opgeheven. 
Hier is nog geen concrete termijn aan te koppelen. Wij houden u hierover op de hoogte. 
 
De geheimhouding die rust op versie 1 kan niet worden opgeheven. Met het voorstel van 28 
mei 2020 heeft de gemeenteraad de geheimhouding bekrachtigd. De belangen die hebben 
geleid tot het bekrachtigen van de geheimhouding zijn nog steeds actueel ondanks de 
onjuistheid in versie 1. De gevoelige informatie is, ondanks de onjuistheid in de Grex, nog 
steeds actueel.  
 
KEUZERUIMTE 
Uw raad beschikt over keuzeruimte om al dan niet de geheimhouding te bekrachtigen. 
Besluit uw raad de geheimhouding niet te bekrachtigen, of wordt er geen besluit genomen, 
dan komt de geheimhouding van rechtswege te vervallen. Het college stelt voor om, gelet op 
de zwaarwegende belangen die met de stukken zijn gemoeid, om de geheimhouding te 
bekrachtigen. 
 
De geheimhouding betreft een raadsbevoegdheid die door een rechter terughoudend zal 
worden getoetst. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
Vanwege de economische belangen van de gemeente Bergen is het noodzakelijk dat 
beraadslaging over de Grex in beslotenheid plaatsvindt. Op grond van artikel 25, tweede lid, 
van de Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, van 
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de Wet openbaarheid van bestuur heeft het college besloten om geheimhouding op te 
leggen en de raad te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen. 
 
Tijdspad geheimhouding 
De door het college opgelegde geheimhouding moet in de eerstvolgende raadsvergadering 
worden bekrachtigd omdat anders de geheimhouding van rechtswege vervalt. De wet schrijft 
dit voor en hier kan niet van worden afgeweken. Dit is altijd puzzelen met de agenda van de 
raad. In het onderhavige geval was het niet mogelijk om het voorstel te agenderen op de 
agenda van de raad van 28 mei 2020. Daarom is gekozen voor de eerstvolgende 
raadsvergadering van 16 juni 2020. Het college heeft op 2 juni 2020 de geheimhouding 
opgelegd en de Grex ligt sinds 2 juni 2020 ter inzage bij de griffie. Zodoende hebben de 
raadsleden twee weken de mogelijkheid om de stukken in te zien. 
 
Het plannen van het voorstel ter behandeling in de ARC is echter een grotere uitdaging 
gebleken. De vergadering van de ARC van 4 juni is namelijk de enige vergadering tussen de 
collegevergadering en de raadsvergadering. Bij navraag bleek deze vergadering helemaal 
vol te zitten. Tevens zou dit dan ook willen zeggen dat de commissieleden slechts 2 dagen 
hebben om het voorstel te lezen en de stukken in te zien voordat zij geacht worden een 
standpunt in te nemen. Dit is zeer onwenselijk. Daarom is, na intern overleg met onder 
andere de griffie, voorgesteld om de behandeling van het voorstel in de ARC te passeren en 
het voorstel direct aan de raad voor te leggen. Wij hopen op uw begrip in deze. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 
De overwegingen van het college zijn identiek aan de toelichting op het advies. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
 
n.v.t.  
 

RISICO’S  
 
n.v.t. 
 

FINANCIËN  
 
N.v.t.  

 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
n.v.t.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
 
n.v.t. 
 
BIJLAGEN 
 
-  
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ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

Grondexploitatie Mooi Bergen 2020 versie 2 (ligt ter inzage bij griffie) 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 

 
 
 


