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Bekrachtiging geheimhouding stukken inzake tijdelijke sluiting bedrijfspanden 

Samenvatting: 

De burgemeester heeft op 29 januari j . l . de gemeenteraad met raadsinformatiebrief 19R.00073 
geïnformeerd over het voornemen tot het tijdelijk sluiten van twee bedrijfspanden vanwege 
vermoedens van faciliteren van grootschalige en professionele hennepteelt. De informatie die heeft 
geleid tot dit voornemen is onder geheimhouding aangeboden aan de raad, als bijlagen bij 
genoemde raadsinformatiebrief. 

Gevraagd besluit: 
De door de burgemeester aan de gemeenteraad opgelegde verplichting tot geheimhouding ingevolge 
artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 1 sub b en lid 2 sub c en e, met betrekking tot 
twee brieven d.d. 24 januari 2019 van de burgemeester inzake het voornemen tot sluiting van 
bedrijfspanden en het integraal proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 januari 2019 te bekrachtigen. 

Inleiding 

In het kader van de gewenste informatievoorziening aan en het bewustzijn van de raad rond de 
onderwerpen veiligheid en ondermijning heeft de burgemeester het nodig geacht om, naast het 
informeren van de raad over het voornemen tot het sluiten van twee bedrijfspanden in de gemeente 
Woerden, de informatie die heeft geleid tot het voornemen tot sluiting te overleggen aan de 
gemeenteraad. Deze informatie is onder geheimhouding aangeboden. De Gemeentewet stelt dat de 
gemeenteraad in een dergelijk geval in zijn eerstvolgende vergadering de opgelegde geheimhouding 
dient te bekrachtigen. Indien dat niet gebeurt vervalt de geheimhouding. 

Wat willen we bereiken? 

De geheimhouding door de raad laten bekrachtigen, zodat de aan de raad opgelegde 
geheimhouding op de overgelegde stukken van kracht blijft. 
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Argumenten 

De Gemeentewet biedt de mogelijkheid aan de burgemeester om stukken onder geheimhouding te 
overleggen aan de raad, mits de reden voor het opleggen van geheimhouding een belang betreft 
zoals genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bij de onder 
geheimhouding overgelegde stukken worden meerdere belangen geraakt, namelijk: 

» artikel 10 Wob lid 1 onder b (het kunnen schaden van de veiligheid van de Staat), 
» artikel 10 Wob lid 2 onder c (de opsporing en vervolging van strafbare feiten) en 
» artikel 10 Wob lid 2 onder e het tweede lid onder e (eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer). 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

Het niet bekrachtigen van geheimhouding leidt tot het vervallen van de opgelegde geheimhouding 
aan de raad. Dat leidt er overigens niet automatisch toe dat de stukken openbaar zijn, de regels rond 
openbaarheid uit de Wet openbaarheid van bestuur blijven immers van kracht. 

Bevoegdheid raad: 

Artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet: "De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot 
geheimhouding met betrekking tot aan de raad overgelegde stukken 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." 

Bijlagen: 

« GEHEIM: voornemens tot sluiting bedrijfspand d.d. 24 januari 2019 (voor beide locaties) 
« GEHEIM: integraal proces-verbaal controle d.d. 10 januari 2019 2* 

De indiener: 

De burgeme 

oe 
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