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Aanleiding 
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 

Kernboodschap  
 
Op 22 november heeft uw raad een memo ontvangen over drie onderwerpen. 
 

1. Memo van Stichting Initiatiefgroep Mooier Bergen van 17 november over het 

eigendom van het pand Karel de Grotelaan 7s/Plein 36 

2. Brief van Stichting Initiatiefgroep Mooier Bergen van 14 november over de financiële 

vergelijking tussen de twee plannen 

3. Brief Schenkeveld advocaten van 21 november over de status van de 

intentieovereenkomst met Schrama BV. 

 

De bij deze punten behorende documenten zijn vertrouwelijk ter inzage gelegd bij de griffier. 

In dat memo is aangegeven dat indien u behoefte heeft aan een besloten behandeling van 

één van deze onderwerpen aansluitend aan de ARC van 29 november 2016, u dat uiterlijk 

maandag 28 november om 12 uur kenbaar kan maken bij de griffier. 

 

Wat betreft punt 1 (juridische situatie perceel Plein 36) is inmiddels door de 

Voorzieningenrechter verlof toegestaan tot het leggen van conservatoir beslag tot levering. 

Dat verlof en de daaraan ten grondslag liggende documenten zijn openbaar. Dat betekent 

dat over dit onderwerp in openbaarheid vergaderd kan worden.  

 

Punt 2 gaat over de financiële positie van de gemeente. Dat betekent dat de achterliggende 

stukken niet openbaar zijn. Er is geen verzoek tot besloten behandeling van dit onderwerp 

gedaan. De twee residuele grondwaarde berekeningen worden niet op 29 november 

toegelicht en besproken. Het aanbod van ons college om een ambtshalve toelichting te 

geven door onze projectleider blijft van kracht. 

 

De brief van advocatenkantoor Schenkeveld onder punt 3 was vertrouwelijk omdat het een 

analyse betreft op de eerder met Schrama BV gesloten intentieovereenkomst die 

vertrouwelijk is. Aangezien de intentieovereenkomst een bijlage is bij het verlof tot het leggen 

van conservatoir beslag (zie punt 1) en daardoor openbaar is, stelt ons college om deze 

reden dat over dit onderwerp in openbaarheid vergaderd kan worden.  

 

Ons college ziet geen reden dat over onderwerpen 1 en 3 tijdens de ARC van 29 november 

2016 niet in openbaarheid wordt vergaderd.   


