Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 28 oktober 2021

Zaaknummer

: 204504

Onderwerp:

: Geheimhouding documenten afrekening uittreding Oude IJsselstreek uit Laborijn

De raad wordt voorgesteld
1. De door het college opgelegde geheimhouding op de documenten 1 tot en met 4 zoals beschreven in dit
raadsvoorstel, op basis van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en op grond van economische en financiële
belangen van de gemeente (artikel 10 lid 2 sub b WOB) en het voorkomen van een onevenredige bevoordeling
van de bij deze aangelegenheid betrokken rechtspersoon, in casu Laborijn (artikel 10 lid 2 sub g WOB) te
bekrachtigen.
Aanleiding
In een mail van 21 oktober 2021 heeft de heer De Lange namens de fractie van ADA een aantal vragen gesteld over
de stand van zaken afrekening uittreding laborijn, waarbij hij aangeeft dat hij deze vragen wellicht wil stellen tijdens
de openbare vergadering van de gemeenteraad op 28 oktober a.s. Tevens vraagt de heer De Lange om een aantal
documenten.
Wij achten het van groot belang dat u als raadsleden goed geïnformeerd bent en blijft over de voortgang van de
uittreding uit Laborijn, dat is ook de reden dat wij u regelmatig schriftelijk en mondeling informeren over de voortgang.
Wij trekken in dit proces, met inachtneming van onze verschillende rollen, zoveel mogelijk samen op met u als raad.
De documenten waar de heer De Lange om vraagt stellen wij dan ook aan uw raad ter beschikking. Conform het
collegebesluit van 26 oktober 2021 gebeurt dit onder geheimhouding op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet.
Het betreft de volgende documenten:
1. Mail van 9 mei van mr. B.J.M. van Meer waarin een verslag van zijn gesprek met zijn confrère mr. T.E.P.A.
Lam (advocaat van Laborijn)
2. Verslag van het gesprek van 30 september tussen wethouder Hiddinga en wethouder Huizinga. Dit verslag
betreft enkele ambtelijke aantekeningen, het verslag is niet besproken of vastgesteld door de aanwezigen.
3. Dagvaarding met producties. Deze documenten wordt beschikbaar gesteld onder geheimhouding ex. artikel
25 Gemeentewet vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10 lid 2 sub b
WOB) en het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van de bij deze aangelegenheid betrokken
rechtspersoon, in casu Laborijn (artikel 10 lid 2 sub g WOB).
4. Memo van het college aan de raad, gedateerd 27 oktober 2021, met daarin integraal opgenomen de
juridische context van het informatieverzoek van de heer De Lange zoals beschreven door mr. B.J.M. van
Meer.
Nu de afwikkeling van de uittreding onder de rechter is, zal informatievoorziening en beantwoording van vragen onder
geheimhouding gebeuren. Vanzelfsprekend zullen wij te zijner tijd in de openbaarheid politiek verantwoording
afleggen van de wijze waarop wij de uittreding uit Laborijn hebben uitgevoerd. Een uittreding waarvoor u in uw
vergadering van 12 december 2019 toestemming hebt gegeven en kaders hebt meegegeven.
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Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester
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☐

conform voorstel
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☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

openbaarmaking de economische en financiële belangen van de gemeente kan schaden

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2021

gelet op het bepaalde in de

Gemeentewet artikel 25 en de Wet Openbaarheid Bestuur artikel 10

BESLUIT:
De door het college opgelegde geheimhouding op de documenten 1 tot en met 4 zoals beschreven in dit
raadsvoorstel, op basis van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en op grond van economische en financiële
belangen van de gemeente (artikel 10 lid 2 sub b WOB) en het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van
de bij deze aangelegenheid betrokken rechtspersoon, in casu Laborijn (artikel 10 lid 2 sub g WOB) te bekrachtigen.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 28 oktober 2021

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman
O.E.T. van Dijk
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