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Raadsvoorstel 

Onderwerp: Opheffing geheimhouding 
stukken 2018

Agendapunt:

Commissie: e-mailadres opsteller:
a.ostojic@albrandswaard.nl 

Portefeuillehouder: Wagner, H. Openbaar 
BBVnummer: 1358249 Raadsvoorstelnr: 1358251

Onderwerp 
Opheffing geheimhouding stukken 2018 

Geadviseerde beslissing 
1. De geheimhouding door uw raad op 24 oktober 2016 bekrachtigd op de financiële bijlage 

(1130353) behorende bij het voorstel duurzaamheidsmaatregelen gymzaal Poortugaal, 
conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

2. De geheimhouding door uw raad op 24 oktober 2016 bekrachtigd op de financiële bijlage 
behorende bij het voorstel duurzaamheidsmaatregelen Sporthal Rhoon, conform artikel 25, 
vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

3. De geheimhouding door uw raad op 21 maart 2016 bekrachtigd op de raadsinformatiebrief 
(1069530) betreffende de BTW dossiers, conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te 
heffen; 

4. De geheimhouding door uw raad op 14 juli 2014 bekrachtigd op de grondexploitatie Hart van 
Ghijseland (50067), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

5. De geheimhouding door uw raad op 16 december 2013 bekrachtigd op de financiële bijlage 
(136937) bij de Inrichting Centrum Rhoon, conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te 
heffen; 

6. De geheimhouding door uw raad op 16 september 2013 bekrachtigd op de 
ontwikkelovereenkomst voor het waterstoftankstation Groene Kruisweg nabij nr. 401 in Rhoon 
(131637), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

7. De geheimhouding door uw raad op 15 juli 2013 bekrachtigd op de startovereenkomst voor 
het waterstoftankstation Groene Kruisweg nabij nr. 401 in Rhoon (128986), conform artikel 25, 
vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

8. De geheimhouding door uw raad op 27 juni 2011 bekrachtigd op de Quick scan locatiekeuze 
Woonzorgcentrum Klepperwei (98821), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te 
heffen; 

9. De geheimhouding door uw raad op 30 mei 2011 bekrachtigd op de grondexploitatie (Grex) 
voormalig terrein Don Boscoschool (574090/96727), conform artikel 25, vierde lid, 
Gemeentewet op te heffen; 

10. De geheimhouding door uw raad op 14 maart 2011 bekrachtigd op het voorstel aan de raad 
(93480) met bijbehorende bijlagen over het Project centrumontwikkeling Rhoon 
• Rapportage grondexploitatie COR deelgebied B (95568) 
• Financiële onderbouwing bij raadsvoorstel COR maart (94451 en 94445)  
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• Financieel overzicht bij raadsvoorstel COR maart (94486) 
• Schetsplan centrum Rhoon met verdeling op ontwikkelingsgebieden middel- en lange termijn 
(94491) 
• Inrichtingsvarianten Louwerensplein (94492 en 95570) 
• Projectplan Centrumontwikkeling Rhoon (94452) 
• Communicatieplan Centrumontwikkeling Rhoon (94490 en 94325) 
• Raadsbesluit Centrumontwikkeling Rhoon (94447 en 94450) 
• bijlage 2 centrumontwikkeling Rhoon (95703) 
• Financiële consequenties inrichtingsvarianten Louwerensplein (94487), 
conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen. 

Inleiding 
In maart 2018 heeft uw raad kennis genomen van de lijst met geheimhoudingsbesluiten in de periode 
2006-2017. Het presidium had de vraag gesteld deze geheimhoudingsbesluiten te heroverwegen en 
een voorstel te doen voor de documenten waarvan de geheimhouding opgeheven kon worden. Op dat 
moment bleek het niet mogelijk een volledige beoordeling aan u voor te leggen. Inmiddels zijn alle 
geheimhoudingsbesluiten tegen het licht gehouden. Ten aanzien van een aantal documenten is 
duidelijk dat de geheimhouding kan worden opgeheven. Met dit voorstel wordt verzocht van deze 
documenten de geheimhouding op te heffen. 

Beoogd effect 
Het doel van dit voorstel is te komen tot een oordeel over de noodzaak om documenten geheim te 
houden en waar mogelijk de geheimhouding op te heffen. 

Argumenten
1.1.– 10.1. Geheimhouding beperkt de vrijheid van meningsuiting. 
Schending van op documenten gelegde geheimhouding is strafbaar. Dat betekent dat de overweging 
of stukken geheim moeten zijn zorgvuldig moet zijn, evenals de overweging of geheimhouding op 
stukken opgeheven moet worden. 

1.2. – 10.2 Openbaarheid zorgt voor transparantie en een goede controle op democratische 
besluitvorming. 

1.3 – 2.3 De geheimhouding m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen Gymzaal Poortugaal en Sporthal 
Rhoon was opgelegd tot na uitvoering van de werkzaamheden. 
De geheimhouding op de financiële bijlagen bij de voorstellen duurzaamheidsmaatregelen Gymzaal 
Poortugaal en Sporthal Rhoon was bekrachtigd tot na uitvoering van de werkzaamheden. Dit tijdstip 
was echter onbepaald, omdat vooraf het tijdstip waarop de werkzaamheden waren uitgevoerd, niet 
bekend was. De werkzaamheden zijn in 2017 afgerond, zodat de geheimhouding opgeheven kan 
worden.
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3.3. Afstemming met de fiscus over afhandeling van deze oude fiscale dossiers is afgerond.
De geheimhouding op deze raadsinformatiebrief is opgelegd vanwege de financiële en economische 
belangen van de gemeente. De dossiers zijn inmiddels afgehandeld waarmee dit belang is komen te 
vervallen. 

4.3. De grondexploitatie Hart van Ghijseland is afgesloten. 
Er bestaan dan ook geen financiële belangen van de gemeente of derden die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

5.3. Het project inrichting centrum Rhoon is afgerond.
Er bestaan dan ook geen financiële belang van de gemeente of derden meer die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

6.3. en 7.3. Het project Waterstoftankstation Groene Kruisweg nabij nr. 401 in Rhoon is afgerond. 
Er bestaan dan ook geen financiële belangen van de gemeente of derden die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

8.3. Nieuwbouw van de Klepperwei gaat plaatsvinden op de huidige locatie.
De geheimhouding op de Quick scan zoeklocatie Klepperwei is opgelegd vanwege het risico van 
onevenredige benadeling van derden. Inmiddels is duidelijk dat nieuwbouw op de huidige locatie gaat 
plaatsvinden waardoor geheimhouding niet langer noodzakelijk is. 

9.3. De grondexploitatie voormalig terrein Don Boscoschool is afgesloten. 
Er bestaan dan ook geen financiële belangen van de gemeente of derden die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

10.3. Het project centrumontwikkeling Rhoon is afgerond en de grondexploitatie afgesloten. 
Er bestaan dan ook geen financiële belangen van de gemeente of derden die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

Kanttekeningen 
Bij dit voorstel zijn geen kanttekeningen te maken. Opheffing van de geheimhouding vergroot de 
vrijheid van meningsuiting (delen van informatie uit deze documenten is niet meer strafbaar) en zorgt 
voor een grotere mate van transparantie in besluitvorming. 

Communicatie 
De besluiten worden bekend gemaakt door publicatie in het RIS. 
Er zijn geen individueel belanghebbenden, zodat afzonderlijke communicatie niet nodig is.

Uitvoering 
Zie onder ‘communicatie’. 



Pagina 4 van 4

Bijlagen 
1358300  Lijst raadsbesluiten geheimhouding met toelichting 

Poortugaal, 6 november 2018

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


