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Gevraagd besluit
1. Op basis van artikel 25 Gemeentewet, juncto artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur voor 
de duur van de samenwerking geheimhouding te bekrachtigen op de in de besloten vergadering van 
de commissie ABZ van 8 september 2021 gedeelde documenten over de samenwerking GKN/Fokker. 

Inhoud
Inleiding
Op 8 september 2021 is de gemeenteraad in een besloten vergadering van de commissie ABZ 
geïnformeerd over de samenwerking van de gemeente met GKN/Fokker (Fokker). Tijdens deze 
vergadering is informatie gedeeld die door Fokker vertrouwelijk gedeelde bedrijfs- en 
fabricagegegevens bevat. Op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), 
aldus artikel 25 Gemeentewet is het hierdoor gerechtvaardigd geheimhouding op deze informatie te 
leggen. Alle beschikbare documenten voor deze vergadering zijn om die reden door het college 
geheim verklaard. Het is aan de raad om dit in de eerstvolgende vergadering na betreffende 
commissie te bekrachtigen.

Beoogd effect
De bespreekstukken voor de beeldvormende commissie van 8 september geheim te verklaren en dit 
door de raad te laten bekrachtigen. 

Argumenten
De genoemde documenten bevatten bedrijfsgegevens die vertrouwelijk door Fokker zijn gedeeld.
Geheimhouding kan worden opgelegd als er een belang in het geding is, genoemd in artikel 10 van de 
Wet openbaarheid van bestuur (WOB), aldus artikel 25 Gemeentewet. Ingevolge artikel 10, eerste lid, 
onder c, van de WOB kan geheimhouding worden gerechtvaardigd voor zover dit bedrijfs- en 
fabricage gegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn meegedeeld.

Kanttekeningen
-

Financiën
-

Uitvoering
-

Communicatie & participatie
-
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Duurzaamheid & ecologie
-

ICT
-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen
1. Raadsbesluit.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 30 september 2021

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2021,

besluit:

1. Op basis van artikel 25 Gemeentewet, juncto artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur voor de 
duur van de samenwerking geheimhouding te bekrachtigen op de in de besloten vergadering van de 
commissie ABZ van 8 september 2021 gedeelde documenten over de samenwerking GKN/Fokker. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 30 september 2021,


