3

voorstel

Beslisnota voor het college
Datum

3 juli 2019

Openbaar

Openbaar
Onderwerp
Versienummer

Ontwikkel- en investeringsagenda Voorsterpoort
1 (definitief)

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

R.E. de Heer
Michiel Scheper / Zanne Schors / Wim van der Linde
Projectontwikkeling, ruimtelijke planvorming, vastgoed
06-19180798 / 2821 / 4067
m.scheper@zwolle.nl / z.schors@zwolle.nl / wa.van.der.linde@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel

Begroting wijzigen
Dekking ten laste van
Parafering
Afdelingshoofd
Bart van Bregt
Portefeuillehouder
R.E. de Heer

6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere
toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete
projecten en initiatieven
Ja
Zie beslisnota raad
datumparaaf

Raad
Informatienota voor de raad
Opinienota voor de raad
Beslisnota voor de raad
n.v.t.

Bijlagen
1) Ontwikkel- en investeringsagenda Voorsterpoort 2019
2) Grondexploitatie Voorsterpoort – retail d.d. 18 juni 2019 (vertrouwelijk)
3) Bijlage bij grondexploitatie Voorsterpoort – retail d.d. 18 juni 2019 (vertrouwelijk)
Ontwerp besluit
Het college besluit:
1
2

In te stemmen met bijgevoegde beslisnota voor de raad.
Op grond van artikel 25 van de Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van de
gemeente en het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van bij deze
aangelegenheid betrokken rechtspersonen, (zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de
Wet openbaarheid van bestuur) geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 2 en 3
behorend bij het raadsvoorstel.

Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
1/3

3

voorstel

Datum

3 juli 2019

Teruggenomen

2/3

3

voorstel

Datum

3 juli 2019

Argumenten
2.1 In de grondexploitatie is vertrouwelijke financiële informatie opgenomen
Aangezien de voormalige Deltion locatie nog tot ontwikkeling moet worden gebracht is de
grondexploitatie niet openbaar. Het openbaar maken van de grondexploitatie kan daarmee nog te
realiseren werken en de toekomstige planvorming (financieel) schaden.

Openbaarheid
De beslisnota is openbaar, bijlage 2 en 3 van het raadsvoorstel zijn niet openbaar.
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