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Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

Rondvraag Fractie CDA Cie M&M
13 dec '12 Den Ouden
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Geachte leden,
In de rondvraag van de commissievergadering Burger &Bestuur van 13 december jl. zijn door de fractie CDA
aanvullende vragen gesteld over de uitkomst van de bemiddeling met aannemingsbedrijf Den Ouden. Dit naar aanleiding
van de brief van het college van 11 december jl. Graag beantwoord ik de gestelde vragen hierbij schriftelijk.
Vragen:
1. Waarom worden de uitkomsten van de bemiddeling in beslotenheid (onder geheimhouding) gedeeld met de
gemeenteraad?
2. Waarom wordt de gemeenteraad pas in het tweede kwartaal over de uitkomsten geïnformeerd?
Beantwoording:
1. Bij het verstrekken van informatie aan uw raad dient altijd een check plaats te vinden of dit in de openbaarheid
of in beslotenheid moet gebeuren. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van het toetsingskader uit de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob omvat zogenaamde uitzonderingsgronden (artikelen 10 en 11).
Informatie is openbaar tenzij sprake is van een uitzondering.
In dit geval omvat de uitkomst van de bemiddeling informatie die de financiële en economische belangen van
zowel onze gemeente als Den Ouden raakt. Op grond van de uitzonderingsgronden in artikel 10 lid 2 sub b en g
van de Wob moet het openbaar verstrekken van deze informatie in dit geval achterwege blijven. In de
vaststellingsovereenkomst is ook een geheimhoudingsclausule opgenomen ter bescherming van de genoemde
belangen.
Daarbij komt dat de te delen informatie direct gekoppeld is aan de grondexploitatie van de Markiezaten
waarover u, om gelijke redenen, altijd in beslotenheid wordt geïnformeerd.
2. De uitkomst van de bemiddeling met Den Ouden valt onder het project Randweg Tracédeel 3. Door de
beslechting van het geschil met Den Ouden kan dit project financieel worden afgewikkeld . In het tweede
kwartaal wordt de eerste bestuurlijke voortgangsrapportage van De Markiezaten behandeld.
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Dit project is weliswaar als afzonderlijk project uit de grondexploitatie gelicht maar kent een directe relatie met
De Markiezaten. Een gelijktijdige behandeling is dan pragmatisch en het meest voor de hand liggend.
Ik ga ervan uit hiermee de vragen correct te hebben beantwoord.
Hoogachtend,

A.J. van der Wegen
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