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Behandelvoorstel voor commissie en raad
B&W stuurt het voorstel naar de commissie Ontwikkeling
Collegenota met geheime bijlage A, B, C en D ter bespreking agenderen.
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Bestuurlijke context
In de collegenota Zuid Schalkwijkerweg Pacht Stokman geldt het volgende
omtrent geheimhouding:
 bijlage A, B, C en D zijn geheim
 grondslag Gemeentewet; artikel 86 Gemeentewet
 geheimhoudingverklaring door college aan commissie
 er is geen bekrachtiging nodig
 college is bevoegd op te heffen
 motivering geheimhouding; artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en
g van de Wet openbaarheid van bestuur
 geheimhouding bijlage A, B en C duurt voor onbepaalde tijd, voor
bijlage D tot het moment van ondertekening door afdelingsmanager

Collegebesluit
1. Het college besluit tot aangaan van een pacht- en
vaststellingsovereenkomst conform bijlage B+C inzake de percelen
grond gelegen aan de Zuid Schalkwijkerweg, onder voorbehoud dat het
overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft het
besluit te wijzigen of in te trekken.
2. De baten (over de verschillende jaren) en de lasten van dit besluit
bedragen de in bijlage B+C genoemde bedragen. Het college stelt de
raad bij de tweede bestuurs-rapportage 2016 voor om deze te doteren
en te onttrekken aan de reserve Vastgoed.
3. Geheimhouding: op grond van het voorkomen van onevenredige
bevoordeling dan wel benadeling van betrokkenen en economische
en/of financiële belangen van de gemeente worden bijlagen A, B, C en
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D niet openbaar gemaakt en wordt op basis van artikel 10, tweede lid
aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur
geheimhouding opgelegd ex artikel 86 Gemeentewet omtrent het
behandelde in de vergadering en de inhoud van de bijlagen A, B, C en
D. Geheimhouding geldt voor bijlage A, B en C voor onbepaalde tijd,
voor bijlage D geldt de geheimhouding tot datum ondertekening
afdelingsmanager Vastgoed.
4. De betrokkenen worden geïnformeerd na ondertekening van de stukken
in bijlage B en C en daarna wordt het besluit gepubliceerd.
5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de
commissie Ontwikkeling.

