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Bijlage(n):

N.v.t.

Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Op dinsdsdag 12 februari 2019 hebben Gedeputeerde Staten de volgende stukken aan uw Staten aangeboden:
1.

Memo onderbouwing contractuele boetes

Argumentatie van GS voor geheimhouding
Het college van GS kan op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet geheimhouding opleggen,
waarna PS in het geheime gedeelte van de vergadering de geheimhouding kan bekrachtigen en onder
geheimhouding kan delen met de statenleden. Hiermee kan de vertrouwelijkheid van de medewerkers en de
kwalitatieve bedrijfsvoering van de provincie Utrecht worden gewaarborgd.
Hierop hebben Gedeputeerde Staten op 12 februari 2019 geheimhouding opgelegd, op grond van artikel 25,
tweede lid van de Provinciewet.
Ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt de opgelegde geheimhouding, indien de oplegging niet
door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd. Dit voorstel voorziet hierin.
Voorgesteld te besluiten conform bijgevoegd ontwerp-besluit.

PS2019PS06

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 18 februari 2019;
Besluit van 18 februari 2019
Overwegende:
-

dat Gedeputeerde Staten op 12 februari 2019 geheimhouding hebben opgelegd aan de Staten inzake
1.

Memo onderbouwing contractuele boetes

-

op grond van artikel 25, tweede lid van de Provinciewet;

-

dat deze geheimhouding, ingevolge artikel 25, derde lid van de Provinciewet vervalt, indien de oplegging
niet door Provinciale Staten in hun eerstvolgende vergadering wordt bekrachtigd.

-

dat dit besluit in deze bekrachtiging voorziet.

Gelet op de Provinciewet, de Wet openbaarheid van bestuur en het Reglement van Orde van Provinciale Staten;

Besluiten:

1.

de door Gedeputeerde Staten op 12 februari 2019 aan de Staten opgelegde geheimhouding te
bekrachtigen inzake de volgende, op 12 februari 2019 aangeboden stukken:
a.

2.

Memo onderbouwing contractuele boetes

dat de geheimhouding in acht wordt genomen, totdat Provinciale Staten deze opheffen.

Voorzitter,

Griffier,
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