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15R.00660 

Onderwerp: Toevoegen document aan geheim dossier huisvesting 

De raad besluit: 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 25 jo. artikel 10, tweede sub b Wob geheimhouding 
te bekrachtigen ten aanzien van het volgende document (aanvullend op 15R.00540) welke is in te zien 
in de kluis in de leeskamer: 

1. Onderbouwing financiën, inclusief investeringsramingen en exploitatieramingen (25 pagina's). 

Inleiding: 

De toegevoegde informatie bevat de complete financiële berekening voor de huur- en 
renovatievariant. Deze aanvullende (financiële) informatie, gedetailleerde investeringsramingen en 
rekenexercities zijn op verzoek toegevoegd aan het dossier om inzicht te geven in de reken 
systematiek. Deze informatie bevat onderbouwing van het geraamde budget van de gemeente 
Woerden en is daarom zeer bedrijfsgevoelige informatie voor bijvoorbeeld leveranciers en 
aannemers. Om deze informatie te beschermen is geheimhouding opgelegd. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De bevoegdheid om de geheimhouding, die door het College van B&W is opgelegd, te bekrachtigen 
is geregeld in artikel 25 lid 3 gemeentewet. 

Beoogd effect: 

De financiële onderbouwing van de investering en exploitatie ten behoeve van de huur- en 
renovatievariant beschermen. 

Argumenten: 

De verstrekte informatie van de marktpartijen zijn expliciet bedoeld als huuraanbieding en informatie 
voor de gemeente Woerden en geeft inzicht in vertrouwelijke berekeningen en verhuurinformatie. 
Het is derhalve niet wenselijk dat deze informatie toegankelijk of beschikbaar is voor derden. 

Kanttekeningen: 

Zie 15R.00539 en zie 15R.00540 

Financiën: 



Zie 15R.00539 en zie 15R.00540 

Uitvoering: 

Zie 15R.00539 en zie 15R.00540 

Communicatie: 

Er vindt geen communicatie plaats over dit besluit. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Zie 15R.00539 en zie 15R.00540 

Bijlagen: 

Onderbouwing financiën, inclusief investeringsramingen en exploitatieramingen (25 pagina's). 
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