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RAADSVOORSTEL 
15R.00778 

ţemeente 
W O E R D E N 

Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 8 december 2015 

Portefeuillehouder(s): Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s): Jeugd 

Contactpersoon: J. Jhinnoe 

Tel.nr.: 06-20094770 E-mailadres: jhinnoe.j@woerden.nl 

Onderwerp: Bekrachtiging geheimhouding document rauwe data Jeugd - Wmo 2015 

De raad besluit: 

De geheimhouding op grond van artikel 25 gemeentewet, artikel 10 lid 2 sub b en e Wet openbaarheid 
van bestuur (wob) van het document "rauwe data Jeugd - Wmo 2015". 

Inleiding: 

Middels raadinformatiebrief (corsanummer: 15R.00776) heeft de gemeenteraad kennis genomen 
van de geanonimiseerde ruwe data Jeugd - Wmo 2015. Als bijlage is tevens ter inzage bij de griffie, 
meegestuurd de niet geanonimiseerde rauwe data. 

In het document niet geanonimiseerde rauwe data staan de namen van zorgaanbieders en de 
kostprijs van verschillende producten en diensten. Het is niet wenselijk dat de kostprijs en de daarbij 
behorende zorgaanbieders openbaar worden gemaakt. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De bevoegdheid vloeit voort uit artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet in relatie tot artikel 10 lid 2 sub b 
en e. 

Beoogd effect: 

Niet van toepassing 

Argumenten: 

Niet van toepassing 

Kanttekeningen: 

Indien de geheimhouding niet wordt bekrachtigd, is hetgeen in het document wordt vermeld 
openbaar. Dit is niet wenselijk in verband met de afgesproken kostprijs van de afgenomen diensten 
en producten Jeugd. 

Financiën: 

Niet van toepassing 



Uitvoering: 

Niet van toepassing 

Communicatie: 

Niet van toepassing 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Niet van toepassing 

Bijlagen: 

Raadsinformatiebrief rauwe data geanonimiseerd Jeugd - Wmo 2015: geregistreerd onder 
corsanummer: 15R.00776 
Raadsbesluit geheimhouding niet geanonimiseerde rauwe data Jeugd - Wmo 2015 
Rauwe data geanonimiseerd Jeugd - Wmo 2015: geregistreerd onder corsanummer: 15i.00763 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeesti 

drs. M.H.J lisbergen enboer 



RAADSBESLUIT 
15R.00782 
 
 
 
Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: geheimhouding rauwe data Jeugd - Wmo 2015 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden;  
 
 
gelezen het voorstel d.d. 8 december 2015 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 25 Gemeentewet 
 

b e s l u i t: 
 

conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 10 
tweede lid b en e van de wob. De geheimhouding geldt voor het document “niet geanonimiseerde 
rauwe data Jeugd - Wmo 2015”. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 16 december 2015 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

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