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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage Aanvragen coronacompensatie, alsmede op de 
toekomstige overzichten coronakosten en –bijdragen (bijlages) van gelijke strekking, op grond van artikel 
25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. 
 
Samenvatting 
 
In januari zijn we gestart met het toekennen van coronacompensatie aan onze (maatschappelijke) 
organisaties die financieel getroffen zijn door de coronamaatregelen. 
Recent is de tweede tranche coronacompensatie toegezegd. Deze lijst is 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 55 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 aanhef en 
onder b en g van de Wob voorgesteld om de aanvragen coronacompensatie geheimhouding op te leggen. 
Uit praktische overwegingen wordt gevraagd om in te stemmen met het bekrachtigen van geheimhouding 
op alle (toekomstige) bijlages coronacompensatie die voortkomen uit de tranches corona 
compensatieaanvragen, opdat niet op elk overzicht afzonderlijk bekrachtigd hoeft te worden. 
 
 
 
Bijlagen 
1. Raadsbesluit Overzicht coronakosten en -bijdragen 2e tranche 
2. Aanvragen coronacompensatie (ligt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage bij de griffie) 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Overzicht coronakosten en -bijdragen 2e tranche 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
11 mei 2021 
 
Commissie 
n.v.t. 

 

Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
Afdeling 
 
Mail opsteller 
Sybren.Hennekens@stichtsevecht.nl 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/21/210083 - VB/21/97089 

Definitief voorstel en besluit 
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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.  
 
Argumenten 
In principe geldt dat stukken openbaar zijn, tenzij. In dit geval zien wij drie argumenten om af te wijken: 

• Het zijn bedrijfseconomische gegevens van derden, welke vertrouwelijk aan ons zijn aangeleverd. 
Deze informatie wordt in principe nooit verstrekt (Wob artikel 10 lid 1 sub c); 

• Het belang van openbaar maken van de gegevens kan onevenredige benadeling van de 
aanvrager tot gevolg hebben (Wob Artikel 10 lid 2 sub g); 

• Particulieren zijn naar onze inschatting weinig gebaat bij openbaarheid van de compensatielijst. 
 
Het blijft altijd een afweging van belangen, maar op basis van bovengenoemde argumenten vinden wij dat 
het beschermen van de belangen van onze maatschappelijke organisaties opweegt tegen het niet 
openbaar maken van gevoelige gegevens van hen in deze kwetsbare tijd. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Financiën en risico’s 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Niet van toepassing. 
 
 
6 april 2021 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris    Burgemeester 
drs. F.J. Halsema    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelet op;  
 
- artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet; 
- artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet; 
- artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de WOB; 
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2021. 
 
Besluit 
De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage Aanvragen coronacompensatie, alsmede op de 
toekomstige overzichten coronakosten en –bijdragen (bijlages) van gelijke strekking, op grond van artikel 
25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. 
 
 
11 mei 2021 
 
Griffier       Voorzitter 
B. Espeldoorn-Bloemendal    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 

Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Overzicht coronakosten en -bijdragen 2e tranche 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
11 mei 2021 
 
Commissie 
n.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/21/210083 - VB/21/97089 

Origineel besluit is ondertekend 
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