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Samenvatting
Voor de inhoud wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief met nummer D/21/031153. Hierin staat
concurrentiegevoelige informatie met betrekking tot de selectie die nog gaande is. Daarom is het voorstel om de
opgelegde geheimhouding middels dit voorstel te bekrachtigen.

Gevraagd besluit
1. 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, tweede lid, aanhef en onder b
van Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot de Raadsinformatiebrief D/21/031153 te bekrachtigen.

Inleiding
De raadsinformatiebrief bevat concurrentiegevoelige informatie. Het openbaar maken van de raadsinformatiebrief kan de
positie van de gemeente als opdrachtgever nadelig beïnvloeden, waardoor zij in hun economische en financiële belangen
geschaad worden. Gezien de nog lopende selectie is geheimhouding gerechtvaardigd, omdat de economische en
financiële belangen (genoemd in artikel 10 tweede lid, onder b van de WOB) dienen te prevaleren boven het algemeen
belang van openbaarheid.
Bij besluit van 14 september jl. heeft het college, op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet in samenhang
gelezen met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding opgelegd op
de raadsinformatiebrief met nummer D/21/031153

Participatieproces
nvt

Wat willen we bereiken
Een geslaagde selectie zodat we snel kunnen beginnen met de woningbouw op deze locatie.

Wat gaan we daarvoor doen
zie Raadsinformatiebrief

Argumenten
1. Geheimhouding wordt opgelegd omdat de selectie nog gaande is.
De raadsinformatiebrief bevat concurrentiegevoelige informatie. Het openbaar maken van de raadsinformatiebrief kan de
positie van de gemeente als opdrachtgever nadelig beïnvloeden, waardoor zij in hun economische en financiële belangen
geschaad worden. Gezien de nog lopende selectie is geheimhouding gerechtvaardigd, omdat de economische en
financiële belangen (genoemd in artikel 10 tweede lid, onder b van de WOB) dienen te prevaleren boven het algemeen
belang van openbaarheid.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven
geen

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
geen

Communicatie
n.v.t.

Vervolgproces
De raad wordt op de hoogte gebracht over de afloop van de selectie.

Bevoegdheid raad
artikel 25, lid 3 Gemeentewet

Bijlagen
1. Collegevoorstel D/21/031811
2. Raadsbesluit D/21/033905
3. Raadsinformatiebrief D/21/031153

RAADSBESLUIT
D/21/033905
Z/21/012828

Onderwerp:

Kamerik Mijzijde 76A

De ra a d v a n d e ge m e e nt e Woer d en ;

gelezen het voorstel d.d.

8 september 2021

van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
artikel 25, lid 3

b e s l u i t:
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, tweede
lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuuur met betrekking tot de
Raadsinformatiebrief met nummer D/21/031153 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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VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
&
Voorstel aan de raad of raadsinformatiebrief
Opsteller
Heck, Margriet van
Team
Ruimtelijk Beleid en Projecten
Vergadering van
14 september 2021
Kenmerk
Z/21/012828 / D/21/031811
Portefeuillehouder
Tymon de Weger
Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijk
Onderwerp
Kamerik Mijzijde 76A

Advies
1. Besluit in te stemmen met bijgevoegde Geheime Raadsinformatiebrief (RIB) met nummer D/21/031153 en stuur
deze naar de raad.
2. Besluit op grond van artikel 25 eerste lid, van de Gemeentewet juncto artikel 10, tweede lid aanhef en onder b
van Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Raadsinformatiebrief met
nummer D/21/031153.
3. Stel de Raad met bijgevoegd raadsvoorstel D/21/033892 voor om de opgelegde geheimhouding te
bekrachtigen.

Besluit
1. Besluit in te stemmen met bijgevoegde Geheime Raadsinformatiebrief (RIB) met nummer D/21/031153 en stuur
deze naar de raad.
2. Besluit op grond van artikel 25 eerste lid, van de Gemeentewet juncto artikel 10, tweede lid aanhef en onder b
van Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen ten aanzien van de Raadsinformatiebrief met
nummer D/21/031153.
3. Stel de Raad met bijgevoegd raadsvoorstel D/21/033892 voor om de opgelegde geheimhouding te
bekrachtigen.

Extra overwegingen / kanttekeningen voor college
1. Geheimhouding wordt opgelegd omdat de selectie nog gaande is.
De raadsinformatiebrief bevat concurrentiegevoelige informatie. Het openbaar maken van de raadsinformatiebrief kan de
positie van de gemeente als opdrachtgever nadelig beïnvloeden, waardoor zij in hun economische en financiële belangen
geschaad worden. Gezien de nog lopende selectie is geheimhouding gerechtvaardigd, omdat de economische en

financiële belangen (genoemd in artikel 10 tweede lid, onder b van de WOB) dienen te prevaleren boven het algemeen
belang van openbaarheid.

Extra overwegingen / alternatieven / argumenten

Kanttekeningen: Standpunt consulenten

Samenhang met eerdere besluitvorming
Vaststellen bestemmingsplan Kamerik 76A en Overstek 1 ( 20R.01076)

Bijlagen
1. Raadsinformatiebrief D/21/031153
2. Raadsvoorstel D/21/033892
3. Raadsbesluit D/21/033905

