
RAADSVOORSTEL 
18R.00621 

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 2 oktober 2018 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s): Vastgoed 

Contactpersoon: B. Atema 

Tel.nr.: 06-29038788 E-mailadres: atema.b@woerden.nl 

Onderwerp: 

Voortgang duurzame renovatie gemeentehuis Woerden 

Onderwerp: 

Bekrachtiging geheimhouding ten aanzien van informatie over voortgang duurzame renovatie 
gemeentehuis. 

Samenvatting: 

De RIB (18R.00620) bevat gevoelige en financiële informatie over de renovatie van het 
gemeentehuis. Om benadeling van de (onderhandelings) positie van de gemeente te voorkomen is 
het noodzakelijk dat de informatie in vertrouwelijkheid wordt behandeld. De grondslag hiervoor ligt in 
artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur (in samenhang met artikel 25 van de 
Gemeentewet). 

In dit voorstel wordt uw gemeenteraad voorgesteld om de door ons college opgelegde 
geheimhouding ten aanzien van de RIB over de voortgang van de renovatie van het gemeentehuis 
(18R.00620) te bekrachtigen. 

Gevraagd besluit: 

De raad besluit: 

de door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad opgelegde verplichting 
tot geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g 
van de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot de geheime raadsinformatiebrief 
18R.00620 inzake voortgang duurzame renovatie gemeentehuis Woerden, te bekrachtigen. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Om uitvoering te geven aan de renovatieplannen van het gemeentehuis is er een overeenkomst 
gesloten tussen aannemer BAM en de gemeente Woerden (zie ook 17R.00219). Deze 
overeenkomst wordt op dit moment uitgevoerd waarbij BAM en de gemeente contractuele 
verplichtingen hebben. 

De renovatie is grotendeels uitgevoerd, maar er lopen op dit moment een aantal inhoudelijke 
discussiepunten tussen de BAM en de gemeente Woerden. Het college hecht er waarde aan uw 
raad hierover te informeren. 
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Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

Niet van toepassing. 

Samenwerking met andere gemeenten 

Niet van toepassing. 

Wat willen we bereiken? 

De informatie (RIB 18R.00620) over de voortgang van de renovatie onder geheimhouding aan uw 
raad aanbieden, zodat u goed geïnformeerd blijft over de stand van zaken rondom de renovatie en 
de voortgang van het proces. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De informatie (RIB 18R.00620) wordt onder geheimhouding aangeboden aan uw raad. 

Argumenten 

Ons college hecht er zoals hiervoor gezegd waarde aan om uw raad te informeren over enkele 
bestaande discussiepunten met de BAM. Om de juridische en financiële positie van de gemeente 
niet in gevaar te brengen kan dit echter niet in de openbaarheid. Vandaar dat ons college de 
gemeenteraad vraagt om de geheimhouding die reeds door het college van burgemeester en 
wethouders op de RIB (18R.00620) is opgelegd te bekrachtigen. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

Niet van toepassing. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Niet van toepassing. 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

Vervolgproces 

Niet van toepassing. 

Bevoegdheid raad: 

Artikel 25, lid 3 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2 sub b en sub g van de Wet openbaarheid van 
bestuur. 

Bijlagen: 

Raadsbesluit: 18R.00631 
Raadsinformatiebrief (GEHEIM): 18R.00620 

Pagina 2 van 3 



De indiener: 

De secretaris, 

y\ ^ Zy 

7eŕpęļen M drs. M.H.J. van 
F5 en MBA V.J.H 
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RAADSBESLUIT  

18R.00631  
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Voortgang duurzame renovatie gemeentehuis Woerden 

  

 
 

De raad van de gemeente W oerden;  
 
 

gelezen het voorstel d.d. 2 oktober 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in artikel 25, lid 3 Gemeentewet; 

 

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, lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g 
van de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot de geheime raadsinformatiebrief 
18R.00620 inzake voortgang duurzame renovatie gemeentehuis Woerden, te bekrachtigen.  
 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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