
 

Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 7 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 10 maart 2009 
 
Onderwerp:   Bekrachtigen collegebesluit tot opleggen geheimhouding   
 
Portefeuillehouder:   H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mr. B. Slofstra  
Doorkiesnummer:   0592 - 266 620 
E-mail adres:   b.slofstra@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Het collegebesluit tot opleggen geheimhouding opleggen voor de in 

het voorstel genoemde stukken. 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

 
In uw vergadering van 7 april wordt onder agendapunt 8 uw wensen en bedenkingen gevraagd omtrent 
de aandelenoverdracht Essent aan het Duitse RWE. In de aandeelhoudersvergadering is afgesproken 
dat een deel van de stukken onder geheimhouding in te zien zijn leden van de gemeenteraad. 
 
Voorstel: 
Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet, juncto artikel 10, lid 1 sub c  van de Wet 
Openbaarheid van bestuur, het collegebesluit tot het oppleggen van geheimhouding aan de leden van de 
raad bekrachtigen met betrekking tot de volgende stukken: 

1 Samenvatting overeenkomst Essent en RWE 
2 Samenvatting advies externe adviseurs Aandeelhouderscommissie (Lazard, 

Simmons&Simmons)   
3 concept-statuten Enexis  
4 Bouwstenen voor raadsvoorstel over de Uitvoering Toekomststrategie Essent  
5 Brief Essent 29 januari 2009, inclusief bijlagen over de verdeling en fasering 

verkoopopbrengst, de duurzaamheid van Essent en RWE en over de kerncentrale Borssele 
 
Achtergrond: 
Voor de besluitvorming over de door Essent voorgestelde verkoop van de aandelen liggen de 
bovenvermelde documenten vertrouwelijk ter inzage op de kamer van de griffier. 
 
Argumenten: 
De genoemde stukken bevatten bedrijfs- en transactiegegevens van Essent en RWE en zijn vertrouwelijk 
ter beschikking gesteld om zo de positie van beide bedrijven te beschermen. Hiermee wordt voldaan aan 
de situatie zoals omschreven in artikel 10 lid 1 c van de Wet Openbaarheid van bestuur, op grond 
waarvan de voorgestelde geheimhouding kan worden geregeld. 



 

Gevraagd besluit 

Het collegebesluit tot opleggen geheimhouding opleggen voor de in het voorstel genoemde stukken. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


