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Zaaknummer

Z-19-066452

Voorstelnummer

DOC-19-169511

Onderwerp

Opheffen geheimhouding m.b.t. onderwerp parkeren

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Allen

Afdelingshoofd(en)
Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het presidium d.d. 9 juli 2019;
gelet op artikel 25 en 86 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid
van Bestuur;
overwegende dat de raad een door hem opgelegde geheimhouding ook weer kan opheffen en dat
ook voor een geheime vergadering van de commissie kan doen;
besluit
1.

De geheimhouding op de presentatie/informatie over de stand van zaken parkeren
Medemblik (DOC-19-138672) die door het college is opgelegd en door de raad op 25 april
2019 is bekrachtigd, per direct op te heffen;

2.

De geheimhouding die door de commissie Ruimte is opgelegd op het besprokene en
behandelde in de vergadering van de commissie Ruimte bij agendapunt 11. BESLOTEN:
Presentatie Parkeeroplossingen centrum Medemblik/voortgang uitvoering moties raad 6
december 2018 (DOC-19-137950), per direct op te heffen. Dit besluit geldt ook voor de
op 16 mei 2019 vastgestelde besluitenlijst van dit agendapunt;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 11 juli 2019.

De griffier,
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Ter besluitvorming (voorstel presidium d.d. 9 juli 2019)
Onderwerp
Op verzoek van de VVD stelt het presidium de raad voor om de geheimhouding op te heffen over
een presentatie over parkeren in Medemblik. Het college en de commissie Ruimte hebben die
opgelegd. De geheimhouding is voor wat betreft het besluit van het college bekrachtigd. Voor de
commissie is dit niet nodig.

Aanleiding
Het presidium wenst dat de raad over het in het besluit genoemde onderwerp in het openbaar kan
spreken.

Voorstel
De raad voor te stellen:
1. De geheimhouding op de presentatie/informatie over de stand van zaken parkeren
Medemblik (DOC-19-138672) die door het college is opgelegd en door de raad op 25 april
2019 is bekrachtigd, per direct op te heffen;
2. De geheimhouding die door de commissie Ruimte is opgelegd op het besprokene en
behandelde in de vergadering van de commissie Ruimte bij agendapunt 11. BESLOTEN:
Presentatie Parkeeroplossingen centrum Medemblik/voortgang uitvoering moties raad 6
december 2018 (DOC-19-137950), per direct op te heffen. Dit besluit geldt ook voor de op
16 mei 2019 vastgestelde besluitenlijst van dit agendapunt.

Beoogd resultaat
De geheimhouding op te heffen zodat in het openbaar over het onderwerp gesproken kan worden en
dat iedereen kennis kan nemen van de informatie.

Argumenten
In het openbaar bestuur is het principe dat in principe alle informatie openbaar is. De beperkingen
voor die openbaarheid zijn in de wet vastgelegd. Zodra de beperkingen zijn opgeheven dient de
informatie voor een ieder beschikbaar te zijn.
Tot het moment dat het besluit is genomen zijn de (nu nog) geheime bijlagen in te zien bij de
griffier.

Kanttekeningen
NVT

Financiën
NVT

Uitvoering/evaluatie
De geheimhouding wordt per direct opgeheven. Dus de raad kan daarna de in het besluit genoemde
informatie bespreken.
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Communicatie
De informatie wordt op de gebruikelijke wijze beschikbaar gemaakt. Het is dus terug te vinden in de
besluitenlijsten die via de website beschikbaar zijn/ worden gemaakt. De bijlagen zijn tot het
besluit is genomen voor raads- en commissieleden bij de griffier in te zien.

Bijlagen
01. Bijlage 1. De presentatie/informatie over de stand van zaken parkeren Medemblik (DOC-19138672 (ter inzage bij de griffier)
02. Bijlage 2. Besluitenlijst besloten deel commissie Ruimte 4 april 2019 (ter inzage bij de
griffier)
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