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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De door het College opgelegde geheimhouding op de memo schadeplichtigheid weigering
onttrekkingsbesluit op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen.

Samenvatting

Gelet op het feit dat in de memo tevens de procespositie van de Gemeente in relatie tot mogelijke
vervolgstappen wordt besproken hetgeen de belangen van Gemeente kan schaden in het geval dat
deze informatie openbaar zou worden is het van belang dat op deze memo geheimhouding wordt
gelegd.
Om de geheimhouding te waarborgen dient de Raad de geheimhouding te bekrachtigen op grond
van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Ten einde de positie van de Gemeente ten opzichte van de ontwikkelaars van Het Kwadrant te
beoordelen hebben burgemeester en wethouders onze huisadvocaat CMS verzocht een analyse te
maken van de mogelijke juridische consequenties in geval de Raad het voorstel tot onttrekking van
een deel van de Maarssenbroekse Slag zou weigeren te nemen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Niet van toepassing.

Argumenten

Gelet op het feit dat het memo mede de procespositie van de Gemeente in eventuele vervolgstappen
behandeld is het in het belang van de Gemeente dat de inhoud van deze memo niet openbaar wordt.
Met het oog hierop is er in de Wet openbaarheid van bestuur een uitsluitingsgrond opgenomen
waardoor de belangen van de gemeente worden beschermd door deze informatie als geheim aan te
merken, waarmee deze niet in de openbaarheid komt.
Op grond van het bovenstaande hebben wij ten aanzien van de memo op grond van artikel 55 lid 1
Gemeentewet in samenhang met artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid
van bestuur geheimhouding aan uw Raad opgelegd.
Om de geheimhouding te waarborgen dient uw Raad de geheimhouding te bekrachtigen op grond
van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

Kanttekeningen
niet van toepassing.

Communicatie

niet van toepassing.

Financiën, risico’s en indicatoren
niet van toepassing..
14 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema
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Raadsbesluit
Onderwerp
bekrachtiging geheimhouding memo weigering onttrekkingsbesluit
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

14 juli 2020
Commissie

Registratie nummer

N.v.t.

Z/20/189615-VB/20/96363

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

artikel 55 jct 25 Gemeentewet;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020;
de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën n.v.t.;

Besluit
De door het College opgelegde geheimhouding op de memo schadeplichtigheid weigering
onttrekkingsbesluit op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen.

14 juli 2020
Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Origineel besluit is ondertekend

