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Onderwerp: 

Bekrachtiging geheimhouding twee bijlagen inzake raadsvoorstel schuifruimte 

Samenvatting: 

Twee bijlagen van het raadsvoorstel 'Aanwijzing locaties voor nader onderzoek schuifruimte en 
vestiging voorkeursrecht Wvg (19R.00051)' geven inzicht in de actuele ruimtebehoefte onder 
Woerdense ondernemers. Dit inzicht is verkregen door 50 gesprekken met individuele ondernemers. 
Het betreft de bijlagen: 'Resultaten inventarisatie ruimtebehoefte ondernemers, oktober 2018, OMU 
(18.024697)' en 'Overzicht ondernemers met ruimtebehoefte, oktober 2018, OMU (19.002025)'. Deze 
bijlagen bevatten gevoelige informatie, namelijk specifieke bedrijfsgegevens van individuele 
ondernemers. Omdat het college enerzijds de raad in de gelegenheid wil stellen kennis te nemen van 
de actuele ruimtebehoefte maar anderzijds wil voorkomen dat individuele bedrijfsbelangen mogelijk 
geschaad worden door openbaarheid, heeft het college op 5 februari 2019 besloten om de 
betreffende bijlagen onder geheimhouding aan te bieden aan de raad. 

Gevraagd besluit: 

De raad besluit: 

de door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde verplichting 
tot geheimhouding ingevolge artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet juncto artikel 10, eerste lid, 
sub c en d en tweede lid, sub e, van de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot de bijlagen 
'Resultaten inventarisatie ruimtebehoefte ondernemers, oktober 2018, OMU (18.024697)' en 
'Overzicht ondernemers met ruimtebehoefte, oktober 2018, OMU (19.002025)' van het raadsvoorstel 
19R.00051 te bekrachtigen. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Op 5 februari jl. heeft het college besloten om, naast het informeren van uw raad over de resultaten 
van de inventarisatie van ruimtebehoefte onder ondernemers, deze informatie onder geheimhouding 
aan te bieden aan uw raad. In de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad in een dergelijk 
geval in zijn eerstvolgende vergadering de geheimhouding dient te bekrachtigen. Indien dat niet 
gebeurt vervalt de geheimhouding. 

Participatieproces 

-C r 
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Hoe is dít voorstel tot stand gekomen 

De OMU heeft een inventarisatie uitgevoerd onder ondernemers in de gemeente Woerden naar de 
ruimtebehoefte vraag inzake schuifruimte bedrijven. Er zijn 50 ondernemers betrokken, die in de 
betreffende stukken met naam worden genoemd, alsmede met de individuele ruimtebehoefte en 
voorkeur voor vestigingslocatie. De OMU heeft goedkeuring aan de ondernemers gevraagd om deze 
gegevens voor gemeentelijk gebruik te gebruiken en van de betreffende bedrijven daarvoor 
verkregen. Het college heeft besloten tot geheimhouding om de betreffende ondernemers te 
beschermen. 

Samenwerking met andere gemeenten 
n.v.t. 

Wat willen we bereiken? 

De geheimhouding door uw raad laten bekrachtigen, zodat de aan uw raad opgelegde 
geheimhouding op de overgelegde stukken, de twee bijlagen, van kracht blijft. 

Argumenten 

1.1 De stukken van de OMU bevatten bedrijfsgegevens die vertrouwelijk zijn medegedeeld. 

De ondernemers hebben hun ruimtebehoefte en vestigingsvoorkeur aan de OMU willen verstrekken 
om te bevestigen dat er schuifruimte in de gemeente Woerden nodig is. Dat niet alleen berekeningen 
dat aantonen maar dat ook lokaal bekende ondernemers dat nu concreet maken door hun 
ruimtebehoefte met de gemeente te delen. Dat is voor gemeentebestuur en de ambtelijke 
organisatie belangrijke input. Echter, het algemeen bekend worden van deze gegevens kan voor 
ondernemers nadelig zijn. Daarbij valt te denken aan nadeel voor een onderhandelingspositie die zij 
mogelijk hebben ingenomen, aan het ongewild lastig gevallen worden door marktpartijen, aan het 
ongewild delen van bedrijfsinformatie aan concurrenten, en dergelijke. 

1.2 Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer rechtvaardigt geheimhouding. 

De nadelen die voor ondernemers kunnen ontstaan wegen niet op tegen de voordelen van 
openbaarheid. Immers het gaat over de totale ruimtebehoefte waarbij het gemeentebestuur door 
kennis te nemen van de namen en de behoefte van individuele ondernemers vertrouwen krijgt in de 
juistheid van de inventarisatie. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

1.1 De geheimhouding vervalt wanneer deze niet wordt bekrachtigd. 
Het niet bekrachtigen van geheimhouding leidt tot het vervallen van de opgelegde geheimhouding 
aan de raad. Dat leidt er overigens niet automatisch toe dat de stukken openbaar zijn, de regels rond 
openbaarheid uit de Wet openbaarheid van bestuur blijven immers van kracht. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

N.v.t. 

Communicatie 

De OMU heeft over het openbaar maken van de betreffende inventarisatie ruimtebehoefte met de 
betrokken ondernemers gecommuniceerd. 
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Vervolgproces 

In overleg met de opsteller van de inventarisatie, de OMU, zullen we een samenvatting (zonder 
namen en individuele ruimtebehoefte) opstellen die openbaar gemaakt kan worden. Hierbij zijn wij 
afhankelijk van medewerking van de OMU. 

Bevoegdheid raad: 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van Artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet: "De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met 
betrekking tot aan de raad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de raad in zijn 
eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting 
hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd." 

Bijlagen: 

» GEHEIM Resultaten inventarisatie ruimtebehoefte ondernemers, oktober 2018, OMU 
(18.024697) 

» GEHEIM Overzicht ondernemers met ruimtebehoefte, oktober 2018, OMU (19.002025) 

De indiener: College van burgemeester en wethoudej; 

De secretaris De burgemeeş 

drs. M.H.J. varri4H^96eRĴen MBA 
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