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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 21 november 2017 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Ten Hagen 

Portefeuille(s): Grondbedrijf 

Contactpersoon: S. Koster 

Tel.nr.: 8608 E-mailadres: koster.s@woerden.nl 

Onderwerp: 

Bekrachtiging geheimhouding bijlage jaarschijven bij het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2017 
(MPG 2017) en de kredietaanvraag 2017-2018 

Samenvatting: 

Wij stellen de raad voor om, de door het College opgelegde geheimhouding, te bekrachtigen ten 
aanzien van de bijlage jaarschijven bij het MPG 2017 en de kredietaanvraag 2017-2018 welke in 
raadsvoorstel 17R.00602 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. 

Gevraagd besluit: 
De raad besluit: 
Geheimhouding te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25 van de Gemeentewet jo. 
Artikel 10, tweede lid, sub b, Wob ten aanzien van de volgende stukken: 

- Bijlage jaarschijven bij het MPG 2017 (17İ.05367) 
- Kredietaanvraag 2017-2018 (17i.05368) 

Inleiding 

In de nota grondbeleid (Vaste grond voor beleid) is vastgelegd dat de gemeente Woerden de 
grondexploitaties jaarlijks herzien ter vaststelling aan de gemeenteraad voorlegt. De 
grondexploitaties worden in samenhang opgenomen in het MPG. 

Het college heeft geheimhouding opgelegd op: 
- Bijlage jaarschijven bij het MPG 2017 (17İ.05367) 
- Kredietaanvraag 2017-2018 (17İ.05368) 

Om de geheimhouding te effectueren dient de raad de geheimhouding middels een separaat 
voorstel te bekrachtigen in eerstvolgende vergadering. 

Participatieproces 

n.v.t. 

Wat willen we bereiken? 

Het effectueren van geheimhouding ten aanzien van concurrentiegevoelige informatie. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Het (laten bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding. 

17R.00600 

Argumenten 



De berekeningen bevatten concurrentiegevoelige informatie. De gemeente kan ernstige financiële 
schade lijden als deze informatie openbaar wordt gemaakt. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

Als de raad de geheimhouding niet bekrachtigt dan worden de documenten op basis van de 
Gemeentewet openbaar. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

n.v.t. 

Communicatie 

n.v.t. 

Vervolgproces 

Na bekrachtiging van de geheimhouding is besluitvorming over de vaststelling van het MPG 2017 en 
de kredietaanvraag aan de orde. Deze besluitvorming wordt in raadsvoorstel 17R.00602 aan de 
raad voorgelegd. 

Bevoegdheid raad: 

Op grond van het bepaalde in artikel 25 van de Gemeentewet jo. Artikel 10, tweede lid, sub b, Wob 
de opgelegde verplichting tot geheimhouding door het college. 

Bijlagen: 

De indiener: College van burgemeester en wethoude 

De secretaris De burgerneéjïfer 

/Tm ^ 
drs. M.H.J. van MBA 
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Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Bekrachtiging geheimhouding bijlage jaarschijven bij het Meerjarenperspectief 
Grondbedrijf 2017 (MPG 2017) en de kredietaanvraag 2017-2018 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 21 november 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 25 van de Gemeentewet jo. Artikel 10, tweede lid, sub b, Wob  
 

b e s l u i t: 

 

De raad besluit: 
geheimhouding te bekrachtigen op grond van het bepaalde in artikel 25 van de Gemeentewet jo. 
Artikel 10, tweede lid, sub b, Wob ten aanzien van de bijlage jaarschijven bij het MPG 2017 en de 
kredietaanvraag 2017-2018. 
Het betreft de volgende stukken: 

- Bijlage jaarschijven bij het MPG 2017   (17i.05367) 
- Kredietaanvraag 2017-2018     (17i.05368) 

 
 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 20 december 2017 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 

   

 
 


