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Inhoudelijk
Aanleiding

PS hebben op 4 juli 2014 besloten tot bekrachtigen van de door het
college op grond van art. 25 lid 2 Provinciewet opgelegde verplichting
tot geheimhouding ten aanzien van de vertrouwelijke bedrijfs-/
persoonsgegevens.

Bevoegdheid

PS
De regel is dat het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het opleggen
van geheimhouding in een kwestie, ook bevoegd is om de opgelegde
geheimhouding op te heffen.

Wat stellen GS voor?

De op 4 juli 2014 opgelegde geheimhouding voor de vertrouwelijke
bedrijfs-/ persoonsgegevens op te heffen.

Argumenten

De noodzaak tot geheimhouding is niet langer aanwezig.

Doelen en effecten

n.v.t.

Controleren
Uitvoering
Informeren
Kosten en dekking
Overige informatie
Resultaat
commissiebehandeling
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Zeeland

Samenvathng:
Naar

aanleiding van de totstandkoming van het Kennis- en Informatieplatform Zeeland hebben uw
Staten op 4 juli 2014 o.a. besloten de door ons college op grond van art. 25 lid 2 Provinciewet opgelegde
verplichting tot geheimhouding ten aanzien van de vertrouwelijke bedrijfs-/persoonsgegevens ScoopZB te bekrachtigen. De noodzaak tot geheimhouding is thans niet meer aan de orde, waardoor
voornoemde geheimhouding kan worden opgeheven.

Wat willen

we

De realisatie

bereiken?

van

het Kennis-

Waaraan kunnen

we zien

Indien voornoemde

en

Informatieplatform

Zeeland door

Scoop-ZB.

of alles bereikt is?

organisatie

tot stand is

gekomen.

Wat doen we daarvoor?
Via Statenbesluit van 4 juli 2014 zijn hiervoor onder voorwaarden middelen beschikbaar gesteld.
1.1

Wat mag het kosten?

Voorde realisatie

het Kennis-

Informatieplatform Zeeland en de daarmee samenhangende
taakstellende bezuiniging van 2 miljoen op Scoop en ZB hebben uw Staten incidenteel en maximaal
4,521 miljoen beschikbaar gesteld.
Wij

stellen

u voor

van

te besluiten

en

overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter.

A.W.

Smit, secretaris.
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