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(Publieks)samenvatting
Het college heeft besloten om in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe
winkelcentrum te IJmuiden. Dit besluit wordt ondermeer gemotiveerd door de volgende stukken:
samenwerkingsovereenkomst, ontwikkelingsplan en grondexploitatie met alle bijlagen. In deze
stukken staan echter gegevens die niet openbaar mogen worden met het oog op de economische en
financiële belangen van de gemeente zoals omschreven in artikel 10, lid 2, sub b en g, van de Wet
openbaarheid van bestuur. Om de raad in staat te stellen vast te stellen dat de besluitvorming van het
college heeft plaatsgevonden binnen de door de raad gestelde kaders, worden alle stukken echter wel
onder geheimhouding aan dit bestuursorgaan ter inzage aangeboden.

Voorgesteld besluit
De door het college ex artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding van de
stukken betrekking hebbende op de overeenkomsten tussen de gemeente en de ontwikkelaar van het
winkelcentrum Multi Vastgoed, de grondexploitatie en het ontwikkelingsplan incl. bijlagen inzake de
ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum te IJmuiden te bekrachtigen in verband met het belang
genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (bescherming
economische en financiële belangen van de gemeente en derden).
Inleiding
Een belangrijke motivering van ons besluit om in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst
voor het nieuwe winkelcentrum te IJmuiden is gelegen in de stukken die betrekking hebben op de
samenwerkingsovereenkomst, de grondexploitatie en het ontwikkelingsplan met alle bijlagen. In deze
stukken staan gegevens waarvan het niet wenselijk is dat die openbaar bekend worden met het oog op
mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
De geheimhouding van een dergelijk belang is mogelijk op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g, van
de Wet openbaarheid van bestuur (de bescherming van de economische en financiële belangen van
publiekrechtelijke lichamen i.c. de gemeente en derden). Indien een dergelijk geheimhoudingsbelang
aan de orde is, is het college op grond van artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet bevoegd om de raad
geheimhouding op te leggen.
Deze oplegging van geheimhouding door het college is evenwel een voorlopige. De geheimhouding
dient ex artikel 25, lid 3, Gemeentewet in de eerstvolgende vergadering van de raad bevestigd te
worden.
Bovenstaande inleiding is de motivering van ons voorgesteld besluit.
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Kader
Gemeentewet; Wet openbaarheid van bestuur
Argumenten
Bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente en derden.
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