
  
Besluitenlijst besloten deel 

raadsvergadering  datum : 13 december 2021 van :  Dhr. H.W. Onnink  doorkiesnr. : (0118) 555 411  afdeling : Griffie onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2021 registratie code :   21B.13149  
Besluitenlijst besloten deel vergadering gemeenteraad van 10 
november 2021  Aanwezig: Voorzitter : drs. R.J. van der Zwaag Plv. griffier  :  Dhr. H.W. Onnink   Leden: Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.L. Jacobse, A.W. Maris, J. Melse,  A.N. te Sligte  en J.M.I. Wisse  Fractie PvdA/GroenLinks de leden: P. Blom, T. Lievense, P.H.J.L. Meijs, W.J.M. Rijken en A. van Vliet Fractie DTV de leden: J.A. de Buck en S. Sparreboom. Fractie VVD de leden: L.V.M. van den Berg, C.C.W. van den Berge en M. Osté-Aarnoutse. Fractie CDA de leden: B.L.H. van Hese, L.C. Meijers en J.W. Sanderse. Fractie HvV het lid: S. van Kervinck.  Verder aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse en de gemeentesecretaris.  Afwezig:  - 
 

15.01 Verslag besloten deel vergadering 30 september 2021  Voorgesteld wordt:  1. Het bekrachtigen van de geheimhouding voor onbepaalde tijd van het besloten deel van de raadsvergadering van 30 september 2021 op grond van art. 25 Gemeentewet  1e termijn  Wethouder Maas herhaalt wat hij 30 september heeft gezegd. Dat het proces is gebaat bij rust. Het openbaar maken van de verslagen heeft invloed op de onderhandelingspositie van de gemeente. De wethouder geeft aan dat de gemeente zo snel mogelijk koerst op het komen van een raadsvoorstel.  



 De voorzitter geeft aan dat het voorstel wordt geamendeerd. Onbepaalde tijd verandert in een voorwaardelijke openbaar making. Bij het publiceren van het raadsvoorstel worden de besloten verslagen van 30 september en juli openbaar gemaakt.   De heer de Sligte vraagt of een dubbeling gemaakt kan worden. Als het raadsvoorstel niet naar buiten komt dat het dan terugkomt op de raad van 16 december.   De heer Maris roept de raadsleden op om zo snel mogelijk de verslagen openbaar te maken. De heer Maris geeft aan dat bijna alles al openbaar is via de krant en daardoor niet ziet hoe het openbaar maken van de stukken de gemeente kan schaden.   Het gewijzigde voorstel luidt:  1. Het bekrachtigen van de geheimhouding op het verslag van het besloten deel van de raadsvergadering van 21 juli 2021, 30 september 2021 en 10 november op grond van art. 25 Gemeentewet voor bepaalde tijd namelijk;     a. Tot het college een publiekelijk beschikbaar akkoord heeft bereikt met onderhandelingspartner Dormio.     b. Indien dit niet lukt voor 16 december, het voorstel tot geheimhouding terugkeert op de agenda van de raadsvergadering van 16 december.    
Het gewijzigde voorstel is aangenomen met de stemmen van:  Voor: CDA, DTV, PvdA/GroenLinks  Tegen: SGP/ChristenUnie, HVV, VVD   De heer Jacobse wil nog weten of er door Dormio andere voorwaarden worden gesteld om eruit te komen dan de kosten.   Wethouder Maas noemt als elementen die nu in het gesprek noemen het aantal bedden en de landschappelijke inpassing. De wethouder geeft aan dat het gaat om het totaal pakket.  
 

   
16 Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 00:45.  
   


