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M O T I E : Gebruik openbaar Handelsregister Kamer van Koophandel
De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 7 en 13 november
2013, beraadslagend over de Begroting 2014; Meerjarenprogrammabegroting 2015-2017
(RVB13-0084);
Overwegende dat:
»

«

«

«
»

aan raadsvoorstellen die een verstrekkende zakelijke transactie beogen tussen
de gemeente en een private partij geen openbare gegevens van de Kamer van
Koophandel (verder: K v K ) worden toegevoegd;
het voor de beoordeling van een raadsvoorstel met grote financiële
consequenties voor de gemeente van toegevoegde waarde kan zijn om te
beschikken over een bedrijfsprofiel van de mogelijke zakenpartner;
de K v K een uittreksel kan verstrekken over een mogelijke zakenpartner met
gegevens over de bedrijfshistorie, deponeringen en indien beschikbaar ook over
jaarrekeningen en concern relaties;
de gegevens van de K v K behulpzaam kunnen zijn om een beeld te vormen van
een bedrijf;
de K v K informatie kan aanleveren om bijvoorbeeld de financiële positie van
een mogelijke zakenpartner controleren;

Van mening zijnde dat informatie van de K v K van toegevoegde waarde kan zijn bij de
beoordeling van verstrekkende financiële transacties door de gemeente;
Draagt het college op:
«

«

om bij majeure projectontwikkelingen in de gemeente, voorafgaande aan de
initiatieffase, een bedrijfsprofiel van de initiatiefnemer op te vragen uit het
openbare handelsregister van de Kamer van Koophandel en tevens een toets op
de kredietwaardigheid uit te voeren, ten einde meer garantie te verkrijgen over
de realisatie van de ontwikkeling door de initiatiefnemer,
in voorkomende gevallen de openbare stukken uit het Handelsregister van de
K v K ter beoordeling aan de Raad beschikbaar te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag,

Jį
SP

Gonny Andreas
(SPboz)
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