Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

2301264
De heer J.J. Eijbersen, wethouder
de stand van zaken van de juridische dossiers gemeente en KNSF
inzake de Krijgsman

Aan de raad,
1.

Beslispunten
1. de op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet door het college opgelegde geheimhouding
inzake de inhoud van de aan de raad overgelegde raadsmededeling 2301264 met bijlage te
bekrachtigen (artikel 25,lid 3 Gemeentewet).
2. de geheimhouding te bekrachtigen en op te leggen op grond van de belangen genoemd in
artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).
3. de geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het
behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de gemeenteraad deze heeft
opgeheven.

2.

Inleiding
Het openbaar maken van deze informatie kan de positie van de gemeente in dit dossier schaden
omdat er in dit dossier wordt verwezen naar onderwerpen die vallen onder de geheimhouding van
de VOK. Dit moet worden voorkomen.

3.

Beoogd effect
De door het college beoogde geheimhouding te bekrachtigen

4. Argumenten en onderbouwing
In het belang van de juridische en financiële positie van de gemeente, zijn wij van oordeel dat deze
geheimhouding dient te worden bekrachtigd en tot een nader door uw raad te bepalen moment in
acht moet worden genomen.
Artikel 10 lid 2 sub b WOB
De raadsmededeling heeft betrekking onderwerpen waar geheime afspraken over zijn gemaakt in
de Vaststellingsovereenkomst (VOK) de Krijgsman. Het opheffen van de geheimhouding in
afwijking van de privaatrechtelijke overeengekomen afspraken over geheimhouding kan de
financiële positie schaden, als gevolg van mogelijke proceskosten over dit onderwerp en mogelijke
schadeplichtigheid.
Artikel 10 lid 2 sub g Wob
De raadsmededeling heeft betrekking op onderwerpen waar geheime afspraken over zijn gemaakt
in de Vaststellingsovereenkomst (VOK). De raadsmededeling heeft betrekking op de dossiers die in
arbitrage tussen gemeente en KNSF worden betwist. Gelet hier op weegt het belang van
geheimhouding zwaarder dan het belang van openbaar maken van de informatie. Voor het overige
wordt kortheidshalve verwezen naar de tegelijkertijd toegezonden geheime raadsmededeling
arbitrage KNSF de Krijgsman
5.

Houd rekening met en onderbouwing
n.v.t.

6. Duurzaamheid
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n.v.t.
7.

Financiële onderbouwing
n.v.t.

8. Communicatie en participatie
De geheimhouding wordt door allen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het
behandelde en de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de gemeenteraad deze heeft
opgeheven.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Niet bekend is hoe lang de geheimhouding moet voortduren, dit is afhankelijk van de verdere
voortgang van de ontwikkeling van De Krijgsman.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘de stand van zaken van de juridische dossiers gemeente en KNSF inzake de
Krijgsman’ met zaaknummer 2301264 van het college van burgemeester en wethouders, en
gelet op artikel artikel 25 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid Bestuur,

Besluit:
1. de op grond van artikel 25, lid 2 Gemeentewet door het college opgelegde geheimhouding inzake de
inhoud van de aan de raad overgelegde raadsmededeling 2301264 met bijlage te bekrachtigen (artikel
25,lid 3 Gemeentewet);
2. de geheimhouding te bekrachtigen en op te leggen op grond van de belangen genoemd in artikel 10
lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB);
3. de geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het
behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de gemeenteraad deze heeft
opgeheven.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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