
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

22 april 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Geheimhouding stukken uitvoering kaders vastgoed 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Met een raadsmededeling van gelijke datum als dit voorstel hebben wij u geïnformeerd over ons besluit 
inzake de uitvoering van de kaders vastgoed.  
 

Aanleiding   

Aanleiding is de geheimhouding die wij u op bijlage 3: “Verkoopportefeuille nader financieel uitgewerkt” 
hebben opgelegd. 
 

Kader    
De Gemeentewet, artikel 25 van de Gemeentewet. 
 

Motivering / toelichting   

Wij hebben u geheimhouding op Bijlage 3: “Verkoopportefeuille nader financieel uitgewerkt” opgelegd. 
Dit vanwege het vertrouwelijke karakter van onder meer de getaxeerde marktwaarden en daarmee 
samenhangend de directe economische belangen van de gemeente. Op grond van artikel 25, derde lid, 
van de Gemeentewet komt de opgelegde 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   

Niet van toepassing. 

 
Communicatie    

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

Bijlagen   

Bijlage 3: “Verkoopportefeuille nader financieel uitgewerkt”  
 
Het  ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

22 april 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Wethouder Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Geheimhouding 

 
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 bijlage 3: “Verkoopportefeuille nader financieel uitgewerkt” 
behorende bij de analyse gemeentelijk vastgoed te bekrachtigen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2015. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


