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Raadsbesluit 
 

volgnummer : 18.142 

datum raad : 10 december 2018 

agendapunt : 2 

onderwerp : Opleggen geheimhouding inzake update bereikbaarheid De 

Run 

 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

overwegende dat; 

- overheidsinformatie in beginsel openbaar is;  

- ingevolge de Gemeentewet tot geheimhouding van informatie kan worden 

besloten in gevallen waarin artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur 

toelaat dat deze informatie niet openbaar wordt;  

- de inhoud van het besprokene behorende bij agendapunt 2 van deze 

raadsvergadering op grond van artikel 10, 1e lid onder c van de Wet 

openbaarheid van bestuur, geheim is; 

- deze informatie immers bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, alsmede 

openbaarheid niet opweegt tegen de economische en financiële belangen van 

de gemeente Veldhoven en derden; 

- de raad – conform art 25 van de Gemeentewet – het bevoegde orgaan is om 

op hetgeen in een besloten vergadering behandeld is en omtrent de inhoud van 

stukken die aan de raad ter geheimhouding worden overlegd, geheimhouding 

op te leggen; 

- de geheimhouding op het gesprokene tijdens de vergadering door de raad 

moet worden opgelegd; 

- Geheimhouding wordt door hen die aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de raad haar 

opheft; 

 

gelet op; 

- artikel 25 van de Gemeentewet; 

- artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur; 

 

b e s l u i t : 
 

1. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud en het besprokene tijdens 

de besloten raadsvergadering van 10 december 2018 met betrekking tot 

agendapunt 2: Update bereikbaarheid De Run, 

2. De geheimhouding ten aanzien van de inhoud en het besprokene tijdens de 

besloten raadsvergaderingen van 7 juli (raadsbesluit 18.088), 4 september 2018 

(18.106), en 10 december 2018 op te heffen per 17 december 2018 om 13.00 uur, 

met uitzondering van de informatie met betrekking tot The Dutch Mountains en de 

bedrijfsgegevens van ASML; 

3. De geheimhouding ten aanzien van de inhoud en het besprokene met betrekking 

tot The Dutch Mountains tijdens de besloten raadsvergaderingen van 7 juli 2018, 4 
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september 2018 en 10 december 2018 op te heffen per 21 december 2018 of op 

het eerdere moment dat hieromtrent, per persbericht, informatie aan de 

gemeenteraad ter beschikking wordt gesteld,  

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn besloten 

vergadering van 10 december 2018 

 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser  M.J.A. Delhez 

griffier  voorzitter 

 


