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Voorstel om te besluiten
Geheimhouding bekrachtigen ten aanzien van de als geheim aangeduide documenten die
door ons college ter inzage zijn gelegd voor de leden van de raad.
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de secretaris

de burgemeester

René van Loon

Antoin Scholten
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Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)
Het college van burgemeester en wethouders deed de toezegging de gemeenteraad met
behulp van een Raadsinformatiebrief te informeren over het project het Fort van Venlo.
Daarop besloten wij in onze vergadering van 17 oktober jl. tot verzending van
Raadsinformatiebrief (2017 /142) inzake de ontwikkelingen rondom het project.
Deze brief is op 19 oktober jl. verzonden.
Tegelijk is een dossier bij de griffie voor de leden van de raad ter inzage gelegd. Vanwege
het financiële en economische belang van de gemeente, alsmede vertrouwelijke
bedrijfsinformatie, hebben wij omtrent de inhoud van een aantal daarin opgenomen
documenten geheimhouding opgelegd.
Op grond van artikel 25 Gemeentewet dient bekrachtiging van de geheimhouding plaats te
vinden in de eerstvolgende vergadering van de raad waarin meer dan helft van de leden
aanwezig is. Dit betreft aldus de raadsvergadering van 25 oktober 2017.
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Onderbouwing
Algemene toelichting
1.

Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

Bekrachtigen van de door ons college opgelegde geheimhouding.
2.

Historische paragraaf (Wat is de geschiedenis van dit dossier?)

Nvt
3.

Relatie met programma

De ontwikkeling van het Kazernekwartier is onderdeel van het Programma Ontwikkeling
Centrumstad
4.

Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)

Geheimhouding van de desbetreffende stukken.
5.

Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

Over de Raadsinformatiebrief zal in de vergadering van 29 november 2017 worden
gesproken. Het dossier blijft tot die datum in te zien bij de griffie.
6.

Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven?
Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

Geheimhouding is wenselijk omdat over het project met de betroken partijen overleg en
onderhandelingen plaatsvinden waarbij vertrouwelijkheid belangrijk is. Op grond van het
financiële en economische belang van de gemeente, alsmede de vermelding van een
aantal vertrouwelijke bedrijfsgegevens, hebben burgemeester en wethouders er voor
gekozen om voor een aantal documenten geheimhouding op te leggen.
De geheimhouding geldt tot aan opheffing daarvan, hetgeen in de meeste gevallen na
afloop van de onderhandelingen kan gebeuren.
7.

Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

Nvt..
8.

Financiële paragraaf

Nvt
9.

Risicoparagraaf (welke risico’s spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico

Wel of niet

Juridische aspecten en wettelijk kader

..

Financiële risico’s en aspecten

..

Inhuur externen / derden

..

Economische risico’s

..
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Maatschappelijke risico’s

..

Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade

..

Afbreukrisico’s en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)

..

Overige strategische risico’s

..

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico’s)
Zie onder 6
Indien sprake is van inhuur externen / derden (Benoem de relevante kosten(begroting) en eventuele risico’s)
Nvt
10. Vervolgprocedure voor de raad
Over de Raadsinformatiebrief wordt op 29 november gesproken.

4

Raadsbesluit
onderwerp
raadsnummer 2017
raadsvergadering d.d.

GEMEENTEBESTUUR
Geheimhouding documenten Fort van Venlo
72
25 oktober 2017

team REPMA
steller mr. SFM Mennen
doorkiesnummer +31 77 3597254
e-mail m.buurman@venlo.nl
datum 24 oktober 2017

De raad van de gemeente Venlo;
gelezen het voorstel van het college van 17 oktober 2017, registratienummer 17 – 626;
gelet op artikel 25 Gemeentewet;
overwegende, dat burgemeester en wethouders voor de leden van de raad een dossier
inzake de voortgang van het project Fort van Venlo ter inzage hebben gelegd, en dat zij
omtrent de inhoud van een aantal daarin opgenomen documenten geheimhouding hebben
opgelegd;
dat de betreffende documenten als geheim zijn aangeduid in het inzagedossier;
besluit:
de door burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2017.
De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten

