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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 3 Aanvragen coronacompensatie,
behorende bij het collegevoorstel VB/21/97015 d.d. 9 februari 2021 op grond van artikel 25, lid 3
Gemeentewet te bekrachtigen.

Samenvatting

In het Addendum op het Collegewerkprogramma is besloten om de risicoreserve Corona te vormen.
Hieruit wordt coronacompensatie aangeboden aan (maatschappelijke) organisaties binnen de
gemeente. Recent is de eerste tranche coronacompensatie toegezegd. Deze lijst wordt ter inzage
aan uw Raad aangeboden.
Openbaarmaking van de compensatielijst zou tot gevolg kunnen hebben dat andere partijen hier hun
voordeel mee doen, hetgeen nadelig kan zijn voor de betrokken aanvragers. Het belang van
openbaarheid weegt daarom niet op tegen de economische of financiële belangen van de aanvrager.
Daarom heeft het college op basis van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2,
aanhef en onder b en g van de WOB geheimhouding gelegd op de bijlage Aanvragen
coronacompensatie. Om de geheimhouding te waarborgen dient uw Raad de geheimhouding te
bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet.

Bijlagen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Wij beogen de anonimiteit van aanvragers van coronacompensatie te waarborgen. Hiermee
voorkomen we dat aanvragers nadeel ondervinden van bekendmaking van de aanvraag. Hiermee
beschermen we huidige en toekomstige aanvragers van coronacompensatie.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Niet van toepassing.

Argumenten

De geheimhouding op de compensatielijst voorkomt dat andere partijen hier hun voordeel mee
kunnen doen, hetgeen nadelig zou kunnen zijn voor de betrokken aanvragers. 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 en risico’s en indicatoren
Niet van toepassing.
18 februari 2021
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema
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Raadsbesluit
Onderwerp
Bekrachtiging geheimhouding lijst coronacompensatie
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

2 maart 2021
Commissie

Registratie nummer
Z/21/205796-VB/21/97070

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

artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet;
artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de WOB;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2021.

Besluit
De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 3 Aanvragen coronacompensatie,
behorende bij het collegevoorstel VB/21/97015 d.d. 9 februari 2021 op grond van artikel 25, lid 3
Gemeentewet te bekrachtigen.
Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

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

