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Raadsvergadering 12 januari 2022 

Volgnummer 126-2021 

Onderwerp 
Bekrachtiging geheimhouding krachtens artikelen 25 en 86 

Gemeentewet   

Domeinvergadering Fysiek 

Programmanummer 
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 

vernieuwing 

Registratienummer 2021.35887 

Collegevergadering 23 december 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Krabbendam 

Organisatieonderdeel BO Programma’s en Strategie 

Behandelend ambtenaar 

APJ Savelberg 

Telefoonnummer: 043-350 4515 

Astrid.Savelberg@maastricht.nl 

Bijlagen Naam bijlage 1 Raadsbesluit 
 

AAN DE GEMEENTERAAD 

Samenvatting 

Het college heeft op 23 december 2021 besloten tot het opleggen van geheimhouding aan de raad 

en het domein met betrekking tot het nemen van een voorbereidingsbesluit tot het moment dat het 

besluit in werking is getreden (dag na bekendmaking) een en ander met toepassing van het 

bepaalde in de artikelen 25 en 86 Gemeentewet. De krachtens artikelen 25 en 86 Gemeentewet 

opgelegde verplichting tot geheimhouding vervalt indien de oplegging niet door de raad in zijn 

eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd. Als de raad instemt met dit voorstel is de 

geheimhouding bekrachtigd. 

Beslispunten 

Bekrachtiging geheimhouding tot het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking 

is getreden.   

Raadsvergadering: 12 januari 2022
Agendapunt: 5
Besluit:  De raad stemt unaniem in met de 
bekrachtiging van de geheimhouding.
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1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Voor de ontwikkeling van een gebied is het van belang een nieuw bestemmingsplan te gaan 

opstellen. Van belang is dat gedurende de tijd dat het nieuwe bestemmingsplan wordt voorbereid, er 

geen ongewenste ontwikkelingen in het gebied komen die de toekomstige ontwikkelingen kunnen 

belemmeren. Door het vaststellen van een voorbereidingsbesluit spreekt de raad uit een 

bestemmingsplan voor te bereiden en ontstaat (na inwerkingtreding ervan) een ‘voorbescherming’ 

van het gebied. Die voorbescherming voorkomt dat het gebied minder geschikt wordt voor de 

daaraan te geven bestemmingen. 

 

2. Gewenste situatie. 

Bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding. 

 

Indicatoren. 

Niet van toepassing. 

 

3. Argumenten. 

De nota is geheim op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur omdat artikel 10 lid 2 onder b en 

g van toepassing zijn. Openbaarmaking kan immers de economische en financiële belangen van de 

gemeente schaden en onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen 

of rechtspersonen dan wel van derden tot gevolg hebben op het moment dat bekend wordt dat er 

een voorbereidingsbesluit genomen gaat worden. 

Om deze reden wordt voorgesteld om de geheimhouding te bekrachtigen. 

 

4. Alternatieven. 

Niet van toepassing 

 

5. Financiën. 

Niet van toepassing 
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6. Vervolg. 

De geheimhouding wordt opgelegd tot het moment dat het voorbereidingsbesluit in 

werking is getreden.   

7. Participatie 

Niet van toepassing. 

 

 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Loco-Gemeentesecretaris, 

 

 

K. Leonard. 

 

       De Burgemeester, 

 

       

       J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 december 2021., organisatieonderdeel 

BO Programma’s en Strategie, no. 2021.35887  

 

 

BESLUIT: 

 

Bekrachtiging geheimhouding tot het moment dat het voorbereidingsbesluit in werking 

is getreden.   

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn vergadering van 12 januari 2022. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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