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Onderwerp: Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op een deel van het 
Bestuursverslag 2019 van de Port of Den Helder.

Publiekssamenvatting:
Bekrachtiging van door het college opgelegde geheimhouding op het Bedrijfsverslag 2019 van de Port of 
Den Helder op het cijfermatige deel van paragraaf 5.1 op gronden van bedrijfsgevoelige informatie.

Geadviseerd besluit
1. de op grond van de artikelen 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet in combinatie met artikel 10, 
aanhef en onder c (bedrijfsgevoelige informatie) door het college opgelegde geheimhouding op het 
cijfermatige deel van paragraaf 5.1 van het Bestuursverslag 2019 van Port of Den Helder d.d. 7 april 2020 
op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen en de geheimhouding met ingang van 1 
januari 2021 op te heffen.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Op 7 mei 2020 is het bestuursverslag 2019 van NV Port of Den Helder (hierna: PoDH) door de 
aandeelhouder vastgesteld. Op 26 mei 2020 heeft het college besloten geheimhouding op te leggen 
op de cijfermatige gegevens van paragraaf 5.1 van het bestuursverslag van NV PoDH. Dit is aan u 
kenbaar gemaakt in raadsinformatiebrief 2020-027196. Hierin is tevens aangegeven dat het volledige 
bestuursverslag voor u geheim ter inzage is gelegd bij de griffie.

Paragraaf 5.1 van het bestuursverslag bevat bedrijfsgevoelige informatie van de Port of Den Helder 
die niet openbaar gemaakt mag worden. Op grond van de artikelen 25 lid 2 en 86 lid 2 van de 
Gemeentewet in combinatie met artikel 10, aanhef en onder c (bedrijfsgevoelige informatie) van de 
Wet openbaarheid van bestuur heeft het college geheimhouding opgelegd ten aanzien van de inhoud 
van de cijfermatige gegevens van ‘paragraaf 5.1 resultaatontwikkeling’ van het bestuursverslag 2019.

Doelen en resultaten
-

Kaders en omstandigheden
De geheimhouding is opgeleged op grond van de artikelen 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet in 
combinatie met artikel 10, aanhef en onder c (bedrijfsgevoelige informatie)

Argumenten en alternatieven
-

Bestuurlijke vernieuwing
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Financiële consequenties
Niet van toepassing

Uitvoering en planning
Niet van toepassing

Communicatie
Niet van toepassing

Den Helder, 26 mei 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 15 juni 2020

Besluit nummer

Onderwerp Voorstel tot het bekrachtigen van geheimhouding op een deel van het 
Bestuursverslag 2019 van de Port of Den Helder.

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 26 
mei 2020,

besluit:

1. de op grond van de artikelen 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet in combinatie met artikel 10, 
aanhef en onder c (bedrijfsgevoelige informatie) door het college opgelegde geheimhouding op het 
cijfermatige deel van paragraaf 5.1 van het Bestuursverslag 2019 van Port of Den Helder d.d. 7 april 
2020 op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen en de geheimhouding met 
ingang van 1 januari 2021 op te heffen.
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 juni 2020


