RAADSVOORSTEL
20R.00287

Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum:

2 juni 2020

Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s): Landgoed Bredius, Financien
Contactpersoon: A. Barelds
Tel.nr.:

8494

E-mailadres: barelds.a@woerden.nl

Onderwerp:
Bekrachtigen opgelegde geheimhouding bijlagen raadsvoorstel herinrichting landgoed Bredius
Samenvatting:
De raad wordt voorgesteld om de opgelegde bijlage met nummer 20.010689 bij het raadsvoorstel
met nummer 20R.00036 geheim te houden.
Gevraagd besluit:
De door het college, op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet, in samenhang gelezen
met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur, opgelegde
geheimhouding op de bijlage (nummer: 20.010689) bij het raadsvoorstel met nummer 20R.00036, te
bekrachtigen.

Inleiding
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?
Omdat het niet wenselijk is dat onze eigen waardebepaling van de kavels openbaar worden voordat
de kavels verkocht zijn. Dit zou de gemeente in een minder goede onderhandelingspositie brengen.

Participatieproces
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen
n.v.t.
Samenwerking met andere gemeenten
n.v.t.
Wat willen we bereiken?
Geheimhouding van vertrouwelijke bijlagen
Argumenten
1.1 Het is niet wenselijk dat onze eigen waardebepaling van de kavels openbaar wordt voordat de
kavels verkocht zijn. Dit zou de gemeente in een minder goede onderhandelingspositie brengen.
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Kanttekeningen, risico’s en alternatieven
n.v.t.
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.
Vervolgproces
n.v.t.
Bevoegdheid raad:
Artikel 25 tweede lid gemeentewet

Bijlagen:
1- raadsbesluit

De indiener:

College van burgemeester en wethouders

Drs. M.H.Brander
Gemeentesecretaris (wnd.)

V.J.H. Molkenboer
Burgemeester
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Onderwerp:

Geheimhouding financiële stukken horende bij raadsvoorstel herinrichting Landgoed
Bredius

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerden ;

gelezen het voorstel d.d.

10 maart 2020

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
Artikel 55 eerste lid

b e s l u i t:
De door het college, op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet, in samenhang gelezen
met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur, opgelegde
geheimhouding op de bijlagen (nummers: 20.000038 en 20.0000085) bij het raadsvoorstel met
nummer 20R.00036, te bekrachtigen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer
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