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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,

In juni 2013 heeft uw raad een motie aangenomen over het opleggen en opheffen van geheimhouding. Sindsdien staat
op de website van de gemeente een openbaar register met een aanduiding van de geheime stukken. Daarnaast wordt
periodiek nagegaan of de geheimhouding kan worden opgeheven.
Onlangs is onderzocht of geheimhouding op de diverse stukken nog noodzakelijk is. In verreweg de meeste gevallen is
dat naar onze overtuiging zo.
De betreffende projecten van het grondbedrijf zijn nog niet afgesloten. Dat geldt ook voor andere stukken over
langlopende projecten als de Markiezaten, het Stationsgebied en het project Bergse Haven/Schelde Vesting. Daarin
staat gevoelige marktinformatie die de gemeente de benodigde onderhandelingspositie geeft.
Ten aanzien van twee geheime stukken hebben wij besloten wel de geheimhouding op te heffen:
1, RVB12-0100 overname aandelen Delta van provincie Noord-Brabant, behandeld in de commissie Burgeren Bestuur
d.d. 22 november 2012
2. Transitie Jeugdzorg, inkoopprocedures "JOOP" en "niet vrij toegankelijke zorg", punten 1 en 2 van het voorstel aan het
college (BW14-01075).
Deze zaken zijn afgerond.
Het stuk over de overname van Delta-aandelen is alleen in de commissie B&B aan de orde geweest, niet in de
raadsvergadering. Gelet op artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet is het college bevoegd de geheimhouding op te
heffen.
De geheimhouding op de stukken over de inkoopprocedures "JOOP" en "niet vrij toegankelijke zorg" in het kader van de
transitie Jeugdzorg hebben wij aan onszelf opgelegd, Gelet op artikel 55 van Gemeentewet wordt de geheimhouding in
acht genomen totdat het college haar opheft.
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Graag vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevrouw mr. H.J. van
Blitterswijk hoofd Concernstaf, tel. 277500.
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