Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1616337
De heer J.J. Eijbersen, wethouder
Besluit op bezwaar geheimhouding VOK Krijgsman

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. het bezwaar tegen het raadsbesluit van 10 oktober 2018, ingediend door mevrouw mr. M.I.
Robichon namens de Stichting RTV Noord-Holland, ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren, zij het met aanpassing van de motivering, wat betreft de
juridische grondslag van het besluit;
3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;
4. in te stemmen met bijgevoegde brief ter bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarde
van het op bezwaar genomen besluit en daarbij het advies en het verslag van de hoorzitting
(inclusief de pleitnotities) mee te zenden.
2. Inleiding
In een tussenuitspraak van de Rechtbank Midden Nederland d.d. 3 juli 2019 heeft de rechter
uitgesproken dat een Wob-verzoek moet worden opgevat als een (impliciet) verzoek om de
geheimhouding die op grond van de Gemeentewet op de VOK is gelegd, op te heffen. Naar
aanleiding hiervan heeft hierover binnen het college en binnen de raad besluitvorming
plaatsgevonden.
Stichting RTV Noord-Holland heeft bezwaar aangetekend tegen het aan de raad gerichte voorstel
van het college van 18 september 2018 en het besluit van de raad van 10 oktober 2018 op het
verzoek van bezwaarde om de geheimhouding omtrent de VOK op te heffen.
De gemeentelijke Commissie voor de bezwaarschriften heeft de zaak beoordeeld en daarover op
25 juni 2019 een uitgebreid advies uitgebracht aan het college en de gemeenteraad, waarnaar ter
verdere inleiding verwezen wordt.
Voorgesteld wordt conform dit advies te besluiten en daarbij aan te merken dat de Raad in
tegenstelling tot de Commissie voor de bezwaarschriften van oordeel is dat wel degelijk (ook) de
financiële en economische belangen van de gemeente en bedrijfs- en fabricagegegevens van KNSF
in het geding (kunnen) zijn.
3. Beoogd effect
Een zorgvuldige en goed gemotiveerde heroverweging van de besluitvorming waartegen
bezwaarde in verweer komt.
4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Ontvankelijk verklaren
Het bezwaarschrift is gericht tegen een appellabel besluit van de raad en voldoet tevens aan de
overige vereisten voor een ontvankelijk bezwaar (zie kopje ‘Ontvankelijkheid’ in het advies van de
Commissie voor de bezwaarschriften).
2.1 Ongegrond verklaren met aanpassing van de motivering van de juridische grondslag van het
besluit
Voor de uitgebreide argumentatie voor de ongegrondverklaring van het bezwaar en de aanpassing
van de motivering van het primaire besluit wordt verwezen naar het advies van de Commissie voor
de bezwaarschriften.

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

Pagina 2 van 4

2.2 Aanmerking m.b.t. Advies Commissie voor de Bezwaarschriften
In de brief met de bekendmaking van het besluit wordt voor de motivering van het besluit
verwezen naar het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften. Met het oog op de
stellingname in andere juridische procedures over de geheimhouding van de VOK en daaraan
gerelateerde stukken is het van belang om de aanmerking te maken dat de Raad in tegenstelling
tot de Commissie van oordeel is dat wel degelijk de financiële en economische belangen van de
gemeente en bedrijfs- en fabricagegegevens van KNSF (ook) in het geding (kunnen) zijn. Echter nu
reeds op andere gronden (het niet opheffen van) de geheimhouding gerechtvaardigd wordt geacht
kan de Raad conform het advies besluiten.
3.1 Vergoeding proceskosten
Er is geen sprake van een herroeping van het bestreden besluit wegens aan het bestuursorgaan
te verwijten onrechtmatigheid, waardoor er gelet op artikel 7:15, tweede lid Algemene wet
bestuursrecht geen grondslag bestaat voor een proceskostenvergoeding (zie kopje
‘Kostenvergoeding’ in het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften).
4.1 Bekendmaking
Middels bijgevoegde brief wordt de besluitvorming en de motivering daarvoor aan bezwaarde
kenbaar gemaakt. KNSF ontvangt tevens een bekendmaking met afschrift van de bekendmaking
aan bezwaarde. In de brieven worden partijen tevens geïnformeerd over de mogelijkheid om
beroep aan te tekenen bij de rechtbank.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften.
6. Duurzaamheid
N.v.t.
7. Financiële onderbouwing
N.v.t.
8. Communicatie en participatie
De brief met bekendmaking van de besluitvorming wordt aan de gemachtigde van bezwaarde
gestuurd. KNSF Vastgoed II ontvangt als derde belanghebbende een afschrift van dit schrijven.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De onder beslispunt 4 genoemde brief kan direct na het raadsbesluit verstuurd worden.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken na de bekendmaking van het
besluit beroep in te dienen bij de rechtbank Midden-Nederland sector bestuursrecht.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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Bijlage(n)
1. Brief met bekendmaking besluit op bezwaar aan de gemachtigde van RTVNH met de volgende
bijlagen:
2. Advies Commissie voor de bezwaarschriften d.d. 25 juni 2019
3. Verslag hoorzitting Commissie voor de bezwaarschriften d.d. 16 mei 2019 inclusief pleitnotities
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Besluit op bezwaar geheimhouding VOK Krijgsman’ met zaaknummer 1616337
van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
het bezwaar tegen het raadsbesluit van 10 oktober 2018, ingediend door mevrouw mr. M.I.
Robichon namens de Stichting RTV Noord-Holland, ontvankelijk te verklaren;
2.
het bezwaar ongegrond te verklaren, zij het met aanpassing van de motivering, wat betreft de
juridische grondslag van het besluit;
3.
het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;
4.
in te stemmen met bijgevoegde brief ter bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarde
van het op bezwaar genomen besluit en daarbij het advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief
de pleitnotities) mee te zenden.
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

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

