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Bijlagen: :

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: bekrachtiging geheimhouding

Voorgesteld 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 Wet openbaarheid van bestuur de door het 
college opgelegde geheimhouding op de aanbiedingen van HVC en de BUCH (bijlage 3 en 
4) behorend tot de besluitvormingsnotitie die als bijlage is toegevoegd aan het raadsvoorstel 
betreffende de keuze rondom de uitvoeringsorganisatie voor de afvalinzameling te 
bekrachtigen.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

HVC en de werkorganisatie BUCH hebben op 4 augustus j.l. een aanbieding aangeleverd bij 
de gemeente Bergen. Omdat de aanbieding bedrijfsgevoelige informatie bevat wordt u 
gevraagd de geheimhouding op deze documenten te bekrachtigen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

HVC en de werkorganisatie BUCH beschouwen de informatie als bedrijfsgevoelige 
informatie en om die reden confidentieel. Om die reden wordt u gevraagd om de informatie 
als zodanig te behandelen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

Een raadsvoorstel, een raadbesluit en een besluitvormingsdocument met onderliggende 
bijlage zijn reeds naar u doorgeleid.

Op 16 september heeft er een presentatie van het collegebesluit plaatsgevonden tijdens de 
beeldvormende bijeenkomst.

Op basis van de uitgebrachte aanbiedingen kiest het college voor de werkorganisatie BUCH. 
Een uitgebreide motivatie en toelichting vindt u terug in het raadsvoorstel.

Deze bekrachtiging van geheimhouding heeft uitsluitend betrekking op de 
aanbiedingsdocumenten van HVC en de werkorganisatie BUCH.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 

Ons college wil u zo goed mogelijk informeren. Op deze wijze wordt er invulling gegeven aan 
de mogelijkheid dat u kennis kunt nemen van deze bedrijfsgevoelige informatie en kunt 
betrekken in uw afweging.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 

Nvt

RISICO’S 

Nvt
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FINANCIËN 

Nvt

DUURZAAMHEID

Nvt

PARTICIPATIE

Nvt

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 

14 oktober bespreking voorstel toekomst afvalinzameling in raadscommissie
28 oktober besluitvorming raad

BIJLAGEN

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
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