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opheffen geheimhouding 'ontwikkelingen centrum Bergen'

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
1. op grond van artikel 25, vierde lid, van de Gemeentewet de geheimhouding die rust op het
aankoopbedrag van de Scholtenlocatie zoals genoemd in het raadsvoorstel van 30 juni 2020
(Ontwikkelingen centrum Bergen - BB20.00307) en bijlage 2, en;
2. op grond van artikel 25, vierde lid, van de Gemeentewet de geheimhouding die rust op
bijlage 13 van het raadvoorstel van 30 juni 2020 (Ontwikkelingen centrum Bergen BB20.00307) op te heffen.
Geheimhouding
Nee
Ja

Pagina 1 van 3

RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten op het voorstel ‘ontwikkelingen centrum Bergen’
(BB20.00307). De besluitvorming heeft in de beslotenheid plaatsgevonden en op alle
bijlagen is geheimhouding gelegd.
Bij het voorstel tot het bekrachtigen van de geheimhouding van 30 juni 2020 (BB20.00305) is
een bijlage gevoegd waarin staat wanneer de geheimhouding kan worden opgeheven. Het
college heeft toegezegd de raad hier tijdig over de informeren. Een gedeelte van de
geheimhouding is inmiddels opgeheven. Met dit voorstel voldoet het college aan de
toezegging en wordt voorgesteld om de geheimhouding die rust op het aankoopbedrag van
de Scholtenlocatie op te heffen.
KEUZERUIMTE
De raad heeft de geheimhouding bekrachtigd en is bevoegd om deze op te heffen. De raad
kan besluiten om de geheimhouding wel of niet op te heffen.
Het niet-opheffen van de geheimhouding leidt tot een belemmering voor het vaststellen van
de gecoördineerde besluitvorming voor de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
voor de Scholtenlocatie. De aankoop van de Scholtenlocatie is aangegaan onder
opschortende voorwaarden. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld is voldaan aan de
opschortende voorwaarden en moet de aankoop in de begroting worden verwerkt. Op grond
van artikel 24 van de Gemeentewet is het niet mogelijk om in de beslotenheid te vergaderen
over een begrotingswijziging. Het is dus noodzakelijk dat het aankoopbedrag niet meer
geheim is.
TOELICHTING OP HET ADVIES
De geheimhouding is opgelegd om de onderhandelingspositie van de verkopende partij te
beschermen. Deze belangen zijn nog actueel, maar het is niet mogelijk om deze belangen
met geheimhouding te borgen. In de overeenkomst met de verkopende partij is opgenomen
dat partijen gehouden zijn tot geheimhouding behoudens wettelijke verplichtingen van de
gemeente. De verplichting tot het vaststellen van de begroting noopt tot het opheffen van de
geheimhouding op het aankoopbedrag. Dit is ook opgenomen in de overeenkomst met de
verkopende partij.
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
De overwegingen van het college zijn gelijkluidend aan hetgeen hierboven is opgenomen.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
n.v.t.
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RISICO’S
n.v.t.
FINANCIËN
n.v.t.
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
n.v.t.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
n.v.t.
BIJLAGEN
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Raadsvoorstel 30 juni 2020 ‘ontwikkelingen centrum Bergen’ BB20.00307
Raadsvoorstel 30 juni 2020 ‘geheimhouding ontwikkelingen centrum Bergen’ BB20.00305

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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