
RAADSVOORSTEL 
17R.00927 

t * 

ļ į o rne t ' n tc 
W O E R D E N 

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 19 december 2017 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Ten Hagen 

Portefeuille(s): Vastgoed, Ruimtelijke Ordening 

Contactpersoon: F. Frijlink 

Tel.nr.: 8363 E-mailadres: frijlink.f@woerden.nl 

Onderwerp: 

Bekrachtiging geheimhouding bijlages voorstel Krediet voteren voor aankoop percelen van der Valk 
Boumanlaan te Woerden (FNV kavel) 

Samenvatting: 

We stellen de raad voor om de door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen ten 
aanzien van de bijlages bij het voorstel voor de votering van een krediet voor de percelen aan de van 
der Valk Boumanlaan welke in raadsvoorstel 17R.00756 ter besluitvorming aan de raad wordt 
voorgelegd. 

Gevraagd besluit: 

De raad besluit op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b en artikel 10 lid 2 
sub g Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de twee 
bijlages (17i.04811 en 17i.020111) behorende bij raadsvoorstel 17R.00756. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Ons college heeft op de betreffende stukken geheimhouding opgelegd. Deze geheimhouding geldt 
formeel pas als uw raad deze geheimhouding in de eerstvolgende vergadering heeft bekrachtigd. 
Vervolgens kan uw raad de inhoud van de geheime stukken betrekken bij de inhoudelijke 
beoordeling ten aanzien van de voorgenomen aankoop van de percelen (raadsvoorstel 17R.00756). 

Participatieproces 

N.v.t. 

Wat willen we bereiken? 

Het effectueren van de geheimhouding ten aanzien van financieel- en concurrentiegevoelige 
informatie. 

Argumenten 

De documenten bevatten concurrentiegevoelige en financiële informatie die in een later stadium 
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onderdeel uit kan gaan maken van een private overeenkomst. Om benadeling van partijen te 
voorkomen en het onderhandelingstraject niet te verstoren is het wenselijk deze informatie geheim 
te houden. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

N v t . 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

N v t . 

Communicatie 

N.v.t. 

Vervolgproces 

Zie raadsvoorstel 17R.0Ũ756 

Bevoegdheid raad: 

De bevoegdheid om geheimhouding te bekrachtigen vloeit voort uit artikel 25 lid 3 Gemeentewet jo. 
artikel 10 lid 2 sub b en artikel 10 lid 2 sub g Wet openbaarheid van bestuur. 

Bijlagen: 

Concept raadsbesluit bekrachtiging geheimhouding (17R.00928) 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

De secretaris 

an Krylfsberaen M 

r 
drs. M.H.J. van Krufisberoen MBA V.J 
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Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Bekrachtiging geheimhouding bijlages bij voorstel votering krediet van der Valk 
Boumanlaan (raadsvoorstel 17R.00756) 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 19 december 2017 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur; 

 
 

b e s l u i t: 

 

op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b en artikel 10 lid 2 sub g Wet 
openbaarheid van bestuur de geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de twee bijlages 
(17i.04811 en 17i.020111) behorende bij raadsvoorstel 17R.00756.  

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
E.M. Geldorp 
  
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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