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Kernboodschap  Op 17 mei 2018 heeft een van de bewoners van de Waarderhaven een verzoek om 

openbaarmaking van stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob) ingediend. Het verzoek betreft hetgeen in de commissie Bestuur van 7 maart 

2013 is besproken over de bewonersvergoeding van project Waarderhaven. Uit de 

notulen van het besloten deel van de commissievergadering blijkt op welke wijze 

de gemeente is omgegaan met de vergoeding en dat conform de opdracht van de 

commissie is gehandeld. Door middel van dit besluit wordt door het college aan de 

commissie Bestuur gevraagd de geheimhouding op het betreffende 

commissieverslag op te heffen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

Dit besluit betreft het opheffen van geheimhouding van een commissieverslag. De 

commissie wordt gevraagd om hiertoe te besluiten.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Geen 

Besluit College  

d.d. 24 juli 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

1. de commissie Bestuur voor te stellen de geheimhouding op het verslag van de 

commissie Bestuur van 7 maart 2013 op te heffen op grond van artikel 86 van 

de Gemeentewet. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Een van de bewoners van de Waarderhaven heeft een Wob-verzoek ingediend aangaande het 

verslag van het besloten deel van de vergadering van commissie Bestuur van 7 maart 2013 

(zie bijlage). Dit verzoek is ingediend, omdat de vraagsteller in het openbare verslag van de 

betreffende vergadering heeft gezien dat in het besloten deel is gesproken over de 

bewonersvergoedingen. Daarnaast heeft de indiener in het collegebesluit van 26 februari 

2013 (kenmerk 2013/46921) de beslissing van het college over de bewonersvergoedingen 

gelezen,  namelijk:  

 

Dat iedere ligplaatsvergunninghouder in de Waarderhaven een eenmalige financiële 

compensatie aangeboden krijgt bestaande uit drie componenten: 

a. 100% van de dagwaarde van de opstallen 

b. 100% van de dagwaarde van de tuininrichtingen 

c. Een vergoeding van € 1.000,- 

 

Op dit collegebesluit was tot voor kort geheimhouding van toepassing. Deze is opgeheven na 

een eerder Wob-verzoek van dezelfde aanvrager. 

Het Wob verzoek van de bewoner van de Waarderhaven is nu aanleiding om een besluit te 

nemen over het geheim verklaarde gedeelte van het verslag van de besloten vergadering van 

de commissie Bestuur d.d. 7 maart 2013. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit de commissie Bestuur voor te stellen de geheimhouding op het verslag 

van de commissie Bestuur van 7 maart 2013 op te heffen op grond van artikel 86 van de 

Gemeentewet. 

 

3. Beoogd resultaat 

Door opheffen van de geheimhouding van het commissieverslag kan informatie openbaar 

gemaakt worden, zoals verzocht in het Wob-verzoek.  

 

4. Argumenten 

1. Opheffing van de geheimhouding is mogelijk, omdat er niet langer sprake is van 

informatie van vertrouwelijke aard 

Ten tijde van het collegebesluit over de bewonersvergoedingen van de Waarderhaven was 

geheimhouding van belang om bekendheid van de onderhandelingsruimte van de gemeente te 

voorkomen. Zowel in het eerder openbaar gemaakte collegebesluit, als in het 

commissieverslag is informatie hierover opgenomen. De onderhandelingen zijn inmiddels al 

geruime tijd afgerond en de vergoedingen zijn uitbetaald. Er is geen reden om de 

geheimhouding te handhaven, aangezien het commissieverslag op dit moment geen 

vertrouwelijke informatie meer bevat. 

 

2. Aantonen juistheid gevolgde werkwijze  

Het openbaargemaakte collegebesluit geeft geen compleet beeld van de aan de gemeente 

opgedragen werkwijze. Als gevolg van het opheffen van de geheimhouding op het 

commissieverslag en het vervolgens openbaar maken daarvan, wordt het beeld compleet, 

namelijk doordat duidelijk wordt dat de 1000 euro diende als onderhandelingsruimte en dat 

de gemeente binnen haar mandaat heeft gehandeld.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

6. Uitvoering 

Wanneer het college akkoord gaat met dit besluit, dan wordt het verzoek tot opheffen van de 

geheimhouding aan de commissie Bestuur voorgelegd. Zodra de commissie Bestuur tot de 

opheffing heeft besloten, zal de indiener van het Wob-verzoek worden geïnformeerd dat het 

commissieverslag niet langer geheim is en kan worden geopenbaard. Daarmee is het Wob-

verzoek afgehandeld.  

 

7. Bijlagen 

Verslag commissie Bestuur 7 maart 2013.  

 


