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Samenvatting
Ter behandeling van het raadsvoorstel ‘Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg’ is voor uw
gemeenteraad op verzoek nadere financiële informatie ter inzage gelegd, waarbij het college
geheimhouding heeft opgelegd. Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet dient uw
gemeenteraad bij raadsbesluit deze geheimhouding te bekrachtigen. Deze geheimhouding
van specifieke financiële informatie is in het belang van de verdere uitwerking en uitvoering
van de voorgestane ontwikkelingen en de daarmee nog gepaard gaande diverse
aanbestedingen.
Beslispunten
1. De geheimhouding van de voor uw gemeenteraad ter inzage gelegde financiële
informatie inzake specifieke onderdelen van de gebiedsgerichte aanpak Rijksweg, te
bekrachtigen.
Aanleiding
Het raadsvoorstel ‘Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg’ (Z/18/037565/201362553) staat
geagendeerd voor de politieke avond van 11 september 2018. Bij de behandeling van dit
raadsvoorstel eerder op 19 juni 2018, zijn uitgebreide vragen gesteld door de PvdA. Met de
memo ‘Antwoorden op vragen raadsvoorstel Gebiedsgerichte Aanpak Rijksweg’, d.d. 21
augustus 2018 (Z/18/041283/201372337) is de gemeenteraad door het college geïnformeerd
over de beantwoording van deze vragen. In deze memo is aangegeven dat nadere financiële
informatie ter beantwoording van de betreffende vragen, vertrouwelijk ter inzage ligt voor de
raad bij de griffie.
De vertrouwelijke informatie heeft betrekking op: een financiële onderbouwing van de
haalbaarheid (exploitatieraming) van de Regina Pacis-locatie, de restauratie en ontwikkeling
(stichtingskostenbegroting) van de locatie Rijksweg 62 en een begroting van de kosten voor
de herinrichting van de Rijksweg en realisatie openbare ruimte.
Via de griffie heeft het college op 29 augustus 2018 richting uw raad aangegeven dat op
deze ter inzage gelegde informatie geheimhouding rust als bedoeld in artikel 25 van de
Gemeentewet, juncto artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van artikel
25 van de Gemeentewet dient deze geheimhouding door de gemeenteraad bekrachtigd te
worden. Dit raadsvoorstel met bijbehorend raadsbesluit, voorziet daar in.
Planning
De opgelegde geheimhouding door het college dient bekrachtigd te worden in de
eerstvolgende raadsbijeenkomst. Dit is de gemeenteraad van 25 september 2018.
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Beoogd effect
Dat op de ter inzage gelegde vertrouwelijke financiële informatie ook na deze behandeling
geheimhouding blijft rusten ten behoeve van de verdere planontwikkeling en de financieeleconomische haalbaarheid van de gebiedsgerichte aanpak van de Rijksweg en/of de diverse
daarbij behorende deelontwikkelingen.
Argumenten
1.1
Deze informatie van cruciaal belang is voor de financieel-strategische positie van de
gemeente en/of initiatiefnemer en daarmee de haalbaarheid van de betreffende
deelontwikkeling(en).
Voor de diverse genoemde deelontwikkelingen moeten nog (openbare) aanbestedingen
worden doorlopen. De ter inzage gelegde documenten betreffen specifieke en gedetailleerde
financiële en bedrijfsinformatie. Voortijdige openbaarheid hiervan beïnvloedt de positie van
de gemeenten of initiatiefnemers nadelig bij verdere aanbestedingen en daarmee de
haalbaarheid en na te streven maatschappelijke doelstellingen zoals aangegeven in het
raadsvoorstel ‘Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg’. Het verstrekken van de informatie
ingevolge de Wob blijft achterwege, omdat het niet opweegt tegen genoemd financieel
belang van de gemeente of derden. Hierbij wordt verwezen naar hoofdzakelijk de
(economische) belangen als bedoeld in artikel 10, lid 1c, 2b en 2g van de Wet openbaarheid
van bestuur.
1.2
De stichtingskosten voor de restauratie en ontwikkeling van het Rijksmonument,
boerderij Rijksweg 62, vertrouwelijk zijn overlegd door initiatiefnemers.
De gegevens zijn op ons verzoek door initiatiefnemers verstrekt ter onderbouwing van o.a.
de subsidieaanvraag richting de provincie en samenhangend het raadsvoorstel
‘Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg’. Deze nadere financiële onderbouwing van de
stichtingskosten, is verstrekt met het verzoek deze vertrouwelijk te behandelen, met
hetzelfde belang als hierboven benoemd onder 1.1.
1.3
De financiële paragraaf in het raadsvoorstel ‘Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg’ op
hoofdlijnen voldoende informatie bevat om gericht debat te voeren en tot besluitvorming te
komen op dit onderwerp en de daarin opgenomen beslispunten.
De ter inzage gelegde (detail-)informatie dient enkel ter verdere onderbouwing van de
realiteit en haalbaarheid van de in dat bedoelde raadsvoorstel opgenomen investerings- of
dekkingsvoorstel.
Kanttekeningen
1.1.

Er zijn geen kanttekeningen.

Financiële paragraaf
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Communicatie
Er zijn geen bijzonderheden over de verdere communicatie van dit voorstel. Het enkele
besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding, is openbaar.
Intergemeentelijke samenwerking
Dit voorstel heeft geen betrekking op een intergemeentelijke samenwerking.
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Bijlagen
1. 201373916 – Raadsbesluit Geheimhouding terinzage gelegde financiele informatie
inzake Gebiedsgerichte aanpak Rijksweg.

Burgemeester en wethouders van Duiven, 4 september 2018.

ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris

drs. H.B.I (Rik) de Lange
burgemeester
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