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Geadviseerd besluit 

1. De door het college opgelegde geheimhouding de door de Permar WS geheim aangeboden 

raadsinformatiebrief inzake Permar Energiek te bekrachtigen. 

2. Te bepalen dat de in beslispunt 1 bedoelde geheimhouding wordt opgeheven op het moment dat 

door het AB van de Permar WS i.l. tot opheffing van de geheimhouding is besloten. 

 

 

Toelichting op beslispunten 

In onze collegevergadering van 14 november hebben wij geheimhouding opgelegd over de 

volgende stukken: de door de Permar WS geheim aangeboden raadsinformatiebrief inzake Permar 

Energiek (zie de bijlage). 

 

In dit voorstel vragen wij u om de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 

 

Beoogd effect 

Het juridisch kader vaststellen voor geheimhouding van de stukken die aan uw raad worden 

overlegd. 

 

Kader 

1) De Gemeentewet, artikel 25. Op grond van dit artikel hebben wij aan de raad en de leden van 

de raad geheimhouding opgelegd over de bij de Toelichting bedoelde stukken. 

2) De Wet openbaarheid van bestuur, artikel 10, lid 2, sub b en g. Dit artikel bevat de redenen op 

grond waarvan in het onderhavige geval geheimhouding over stukken opgelegd kan worden. 

 

Argumenten 
De argumentatie voor geheimhouding is opgenomen in de verslaglegging van de vergadering van 

het DB van Permar WS en luidt als volgt: 

In de brief informeert het Dagelijks Bestuur van de Permar WS over ontwikkelingen binnen Permar 

Energiek. Het openbaar maken van deze informatie verzwakt de onderhandelingspositie van 

Permar bij het afwikkelen van de liquidatie van Permar Energiek en de financiële risico's daarbij. 
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Het belang van openbaarheid van deze bijlage weegt niet op tegen: 

-           de financiële belangen van publiekrechtelijke lichamen (artikel 10 lid 2 sub b van de Wob); 

-           het voorkomen van onevenredige benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 

rechtspersonen / derden (artikel 10 lid 2 sub g van de Wob) 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

Draagvlak 

n.v.t. 

 

Aanpak/Uitvoering 

De geheimhouding bekrachtigen conform voorstel. 

 

Communicatie 

De stukken die zijn opgenomen in de bijlage bij dit voorstel zijn niet openbaar! 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Juridische consequenties 

Als over stukken geheimhouding is opgelegd conform artikel 25 van de Gemeentewet, dan kan een 

eventueel Wob-verzoek (= een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van 

bestuur) om die reden geweigerd worden en blijven de stukken geheim. Het college heeft op deze 

wijze geheimhouding opgelegd aan de raad en aan ieder individueel raadslid. Deze geheimhouding 

geldt ook voor de commissieleden die van de stukken kennis dragen en voor allen, die bij de 

vergaderingen waarop dit raadsvoorstel wordt behandeld, aanwezig zijn (artikel 25, lid 1, van de 

Gemeentewet). 

 

De raad moet de geheimhouding bekrachtigen in zijn eerstvolgende raadsvergadering die blijkens 

de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht (artikel 25 

lid 3). Schending van de geheimhoudingsplicht is een strafbaar feit (artikel 272 Wetboek van 

Strafrecht). 

 

Met beslispunt 2 bepaalt u dat de geheimhouding wordt opgeheven als het AB van Permar WS i.l. 

(in liquidatie) hiertoe heeft besloten. Dit houdt in dat daar te zijner tijd geen apart raadsbesluit 

voor hoeft te worden genomen. 

 

WMO-aspecten 

n.v.t. 

 

Gezondheid 

n.v.t. 

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 
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Effect op vermindering regeldruk 

n.v.t. 

 

Alternatieven  

Wij hebben over de stukken, opgenomen in de bijlage, geheimhouding opgelegd. Dit ter uitvoering 

van de hierover door het AB van de Permar opgelegde geheimhouding. De geheimhouding geldt 

totdat het AB van de Permar tot opheffing hiervan heeft besloten. De rol van de raad is om deze 

geheimhouding te bekrachtigen.  

 


