
RAADSVOORSTEL 
Gemeente Woerden P^\ 

11R.00096 gemeente 
WOERDEN 

Datum: 17 juni 2011 

Agendapunt: 

Indiener: - col lege van burgemeester en wethouders 

Aandachtsveld portefeuillehouder: - burgemeester 

Contactpersoon: R. Broekmeulen 

Tel.nr.: 428611 E-mailadres: broekmeulen.r@woerden.nl 

Onderwerp: bekrachtigen geheimhouding f inanciële bij lage Raadsinformatiebrief 
Defensie-ei land 

De raad besluit: 

gelet op artikel 25, leden 2 en 3, van de Gemeentewet jo. artikel 10, lid 2 onder b van de Wet 
openbaarheid van bestuur, de geheimhouding op 

de financiële bijlage bij de Raadsinformatiebrief betreffende de kredietaanvraag parkeergarage 
Defensie eiland d.d. 17 juni 2011, 
te bekrachtigen. 

In leiding: 

Ter behandeling in de gemeenteraad van 23 juni 2011 heeft het college medio mei een raadsvoorstel 
aan de raad overgelegd. Naar aanleiding van de behandeling van dit voorstel in de Commissie Ruimte 
van 9 juni 2011, heeft het College een raadsinformatiebrief laten opstellen, waarin de achtergronden 
van de kredietaanvraag voor de parkeergarage Defensie eiland nader worden toegelicht. Bij deze 
Raadsinformatiebrief zit ook een financiële bijlage, met exploitatieberekeningen over het parkeren op 
het Defensie eiland. 
Het College van b. en w. heeft hiervoor in haar vergadering van 21 juni 2011 geheimhouding 
opgelegd. 
Indien de raad wenst dat de geheimhouding op deze bijlage gehandhaafd blijft, dient de raad deze in 
de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen. Dit betreft de raadsvergadering van 23 juni 2011. 

U wordt, gelet op de financiële belangen van de gemeente, gevraagd de geheimhouding te 
bekrachtigen. 

Bevoegdheid: 

De bevoegdheid vloeit voort uit artikel 25 leden 2 en 3 van de Gemeentewet in relatie tot artikel 10, lid 
2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Beoogd effect: 

De geheimhouding wettelijk te laten voortduren op genoemde documenten. 
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RAADSVOORSTEL 

Datum: 17 juni 2011 

Blad 2 

Argumenten: 

Indien de geheimhouding niet wordt bekrachtigd, is de financiële bijlage na 23 juni 2011 openbaar. De 
gemeente kan nadeel lijden indien derden kennis kunnen nemen van de inhoud. 

Kanttekeningen: 

Het doet af aan de openbaarheid van bestuur. 

Financiën: 

Er zijn geen financiële gevolgen gekoppeld aan dit voorstel. 

Uitvoering: N.V.T. 

Communicatie: N.V.T. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: N.V.T. 

Bijlagen: 

De onder het raadsbesluit genoemde stukken liggen ter inzage op de griffie. 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris de bürgern 

mr. H.W. Schmidt 

@tekst-broekmeulen 


