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Geachte raadsleden,

Op 23 maart 2015 heeft de fractie van GemeenteBelangen een drietal vragen gesteld over de
geheimhouding van de analyse woningbestand 2015.
Onderstaand gaan wij in op de vragen.

Vraag 1 Is de portefeuillehouder van mening dat deze memo geheim is?

De memo was niet voor publicatie omdat deze memo door Cocensus is opgeleverd in
overleg met de portefeuillehouder. De memo is dus nimmer college gepasseerd en daarmee
geen openbaar stuk dat via de gebruikelijke route naar de gemeenteraad is verzonden.
De portefeuillehouder heeft de memo toch richting coalitie en oppositie verzonden
(overigens zijn alle collegeleden van tevoren schriftelijk daarvan in kennis gesteld), vanwege
het nog korte resterende tijdsbestek voor de begrotingsbehandeling. De portefeuillehouder
was van mening dat deze informatie van waarde zou kunnen zijn voor partijen bij het in de
bezuinigingsnotitie opgenomen voorstel tot compensatie OZB. Daarom is op deze wijze als
het ware een versnelde onderhandse procedure gevolgd om partijen optimaal te
informeren.
Naar aanleiding van uw vragen is contact gezocht met Cocensus over de actualiteit en
vertrouwelijkheid van de memo. Hier komen we bij vraag drie op terug. De memo zal als
bijlage bij deze vragen door college worden behandeld en daarmee formeel openbaar
worden.
Vraag 2 Zo ja is dat conform wet- en regelgeving besloten en vastgelegd?
Zie het antwoord bij vraag 1.

Vraag 3 Zo nee, kan hier ondanks de zinsnede ‘deze memo is niet voor publicatie’ vrijelijk
naar de burgers over gecommuniceerd worden ?

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Na de reeds geschiede behandeling in college is dit mogelijk. Alvorens u dit doet willen we
mede op advies van Cocensus u wel het volgende meegeven: De effecten in de memo zijn
zoals altijd gemiddelde effecten en dus niet tot individueel woningniveau herleidbaar.
Daarnaast trekt op dit moment de woningmarkt weer aan waardoor op termijn naar
verwachting het duurdere segment weer relatief iets meer zal gaan stijgen in waarde.
Hiermee wordt het effect beschreven in de memo weer gecompenseerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

R. Schaatsbergen

R. Meerhof
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