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Wij stellen voor:
De door het college opgelegde geheimhouding voor de stukken:
 4e Grondexploitatie Woonzorgzone fase 3 (2021), d.d. 30 maart 2021,
 Grondexploitatie Vossepolder 2021, d.d. 17 februari 2021,
 Grondexploitatie SIZO d.d. 18 februari 2021
te bekrachtigen, op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob,
omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. De
geheimhouding wordt opgeheven nadat de projecten zijn gerealiseerd.

Inleiding
De gemeenteraad stelt ieder jaar de geactualiseerde grondexploitaties vast.
Wij hebben op 13 april de raadsvoorstellen vastgesteld voor de grondexploitaties
Woonzorgzone fase 3 (2021), Vossepolder2021 en SIZO 2021 en besloten om
geheimhouding op te leggen op deze grondexploitaties.
Met het oog op spreiding van de werklast voor de raad, heeft het presidium voorgesteld
de voorstellen in de raad van 1 juli te behandelen. Wij hebben hiertegen geen bezwaar.
Om u tijdig over de inhoud van de grondexploitaties te informeren, sturen wij ze u als
geheime bijlagen bij dit voorstel toe. Artikel 25 lid 3 van de gemeentewet bepaalt dat de
verplichting tot geheimhouding vervalt “indien de oplegging niet door de raad in zijn
eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het
aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.”
Daarom stellen wij u voor de door ons opgelegde geheimhouding nu te bekrachtigen.
Bestaand kader en context
Gemeentewet artikel 25
Beoogd effect
Voorkomen dat de geheimhouding die rust op de grondexploitaties van rechtswege
vervalt.

Argumenten
1.1 Openbaarmaking van de grondexploitaties schaadt het financieel belang van de
gemeente. Door de geheimhouding tijdig te bekrachtigen vervalt deze niet.
1.2 Door de geheimhouding in mei te bekrachtigen kunt u alvast kennisnemen van de
grondexploitaties terwijl de vaststelling pas plaatsvindt in de raadsvergadering
van 1 juli. Hierdoor is een spreiding van de werklast mogelijk.
Financiële consequenties
Dit besluit brengt geen kosten met zich mee. De begrotingswijzigingen die horen bij de
grondexploitaties zijn opgenomen in de raadsvoorstellen die op 1 juli aan de raad worden
voorgelegd.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel heeft alleen betrekking op Hillegom.
Urgentie
Het besluit tot bekrachtiging moet tijdens de raadsvergadering van 27 mei worden
genomen om te voorkomen dat de door het college opgelegde geheimhouding van
rechtswege vervalt.
Bijlagen en achtergrondinformatie
1. 4e grondexploitatie Woonzorgzone fase 3 (2021), d.d. 30 maart 2021 (Geheim)
2. Grondexploitatie Vossepolder 2021 d.d. 17 februari 2021 (Geheim)
3. Grondexploitatie SIZO 2021, d.d. 18 februari 2021 (Geheim)
namens het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. drs. C.B. Baauw
secretaris

Dhr. A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van het college van met als onderwerp Bekrachtigen geheimhouding
grondexploitaties
gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,
gelet op artikel 25 Gemeentewet,

besluit:
De door het college opgelegde geheimhouding voor de stukken:
 4e Grondexploitatie Woonzorgzone fase 3 (2021), d.d. 30 maart 2021,
 Grondexploitatie Vossepolder 2021, d.d. 17 februari 2021,
 Grondexploitatie SIZO d.d. 18 februari 2021
te bekrachtigen, op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 Wob,
omdat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. De
geheimhouding wordt opgeheven nadat de projecten zijn gerealiseerd.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 mei 2021,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter

