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 Raadsvoorstel 
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Datum raadsvergadering: (datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Verbraak   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Geheimhouding advies AKD  

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Met een raadsmededeling van gelijke datum als dit voorstel hebben wij u een advies voorgelegd van 
onze stadsadvocaat over het bij uw raad voorliggende voorstel tot het nemen van een beslissing op 
bezwaar m.b.t. de vaststelling van het aantal koopzondagen. Met dit voorstel stellen wij u voor om de 
door ons opgelegde geheimhouding van dit advies te bekrachtigen. 
 
 

Aanleiding   
Aanleiding is de voorlopige geheimhouding die wij u hebben opgelegd. 
 

Kader    
Artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet  
 

Motivering / toelichting   
Het advies van de stadsadvocaat is in het zogenaamde geheime kastje beschikbaar gesteld voor de 
gemeenteraad. 
Wij hebben u geheimhouding op dit document opgelegd vanwege het vertrouwelijke karakter van o.a. 
de risico-inschattingen rond de mogelijke juridische procedures bij de rechter en daarmee 
samenhangend de directe economische belangen voor de gemeente en andere partijen. 
Op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet komt de opgelegde verplichting tot geheimhouding te 
vervallen indien de gemeenteraad deze niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt. Derhalve 
stellen wij u voor om de door ons opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.  
 

Doel en evaluatie   
Het bekrachtigen van de door ons opgelegde geheimhouding  
 

Financiële aspecten en consequenties   
N.v.t. 
 

Communicatie    
De kern van het advies is verwoord in de raadsmededeling van ons college. 
 

Bijlagen 
Voor de bijlage wordt u verwezen naar het advies van de stadsadvocaat, zoals dat voor u 
in het geheime kastje ter inzage ligt. 
 
Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
 
De secretaris, De burgemeester, 

G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 
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 Raadsbesluit 
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Datum raadsvergadering: (datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: (naam portefeuillehouder)   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: (beknopte titel)  

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
-  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 

 
-  gelet op de door het college opgelegde geheimhouding en artikel 25 Gemeentewet 
 
besluit: 
 
de opgelegde geheimhouding op de bijlage, bevattende het advies van de stadsadvocaat ter zake van 
het raadsvoorstel van het college over de beslissing op bezwaar vaststelling koopzondagen, te 
bekrachtigen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  
De griffier,     De voorzitter, 
 
 


