Raadsvoorstel

Agendanummer:
Datum raadsvergadering:

Onderwerp:

Besluit tot geheimhouding projectkaart grondexploitatie
Meerkoetstraat

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
-de door het college van burgemeester en wethouders in zijn
vergadering van 4 september 2018 opgelegde
geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet
juncto artikel 10 Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) te
bekrachtigen voor de projectkaart grondexploitatie van het project
Meerkoetstraat;
-de geheimhouding op te heffen nadat het project is afgerond en
het openbaar maken ervan het financieel belang van de
gemeente niet meer kan schaden.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
Het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) biedt inzicht in de uitgangspunten,
aannames en berekeningen die de gemeente hanteert voor haar ruimtelijke projecten.
Openbaarheid van deze informatie kan de onderhandelingspositie van de gemeente
schaden, omdat marktpartijen dan beschikken over gecalculeerde opbrengsten en kosten
van projecten.
Beoogd effect
Voorkomen dat de onderhandelingspositie van de gemeente wordt geschaad.

Argumenten
1.1 Geheimhouding borgt dat gevoelige informatie niet met derden wordt gedeeld.
Voorgaande MPG’s werden als vertrouwelijke documenten aangeboden en in besloten
vergaderingen behandeld. Het begrip vertrouwelijkheid komt echter niet voor in de
Gemeentewet. Door een besluit tot geheimhouding wordt beter geborgd dat informatie over
in dit geval specifiek de geactualiseerde projectkaart van het project Meerkoetstraat niet naar
buiten komt.
Financiën
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
Naast het opleggen van geheimhouding voor de MPG-documenten, vindt de bespreking van
de stukken plaats in besloten commissie-vergaderingen. De raad besluit in een openbare
vergadering over de vaststelling van het MPG. In die raadsvergadering wordt niet meer
inhoudelijk op het MPG of de projecten ingegaan.
Bijlagen
geen

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van
geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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M.W. Vroom
burgemeester

is dit voorstel aan de orde

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d

besluit:

-de door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 4 september
2018 opgelegde geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel
10 Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) te bekrachtigen voor de projectkaart
grondexploitatie van het project Meerkoetstraat;
-de geheimhouding op te heffen nadat het project is afgerond en het openbaar maken ervan
het financieel belang van de gemeente niet meer kan schaden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
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