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"Raad altijd actief en voldoende geïnformeerd over het SMC-dossier

 

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
 
VERZOEK PVDA OM INLICHTINGEN SMC
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad
 
Geachte voorzitter,

Verzoek PvdA
Door middel van een brief d.d. 2 juni 2010 verzoekt de fractievoorzitter van de PvdA, op grond van artikel 169, lid 3 en 4 van de Gemeentewet
per ommegaande een kopie aan de raadsleden te verstrekken van het door Loyens & Loeff opgestelde juridisch advies inzake het SMC.  
Naar aanleiding van dit verzoek om inlichtingen, berichten wij u het volgende.

Beantwoording
Wij hebben begrip voor het verzoek van de PvdA hoewel wij van mening zijn dat wij uw raad altijd actief en voldoende hebben geïnformeerd
over dit dossier. Het bestaan van een juridisch advies hebben wij altijd bevestigd. Wij verwijzen u hiervoor naar onze raadsbrieven van 2 juni
2009 en 24 november 2009. Deze raadsbrieven zijn door uw raad tijdens commissievergaderingen ook bediscussieerd en wij mochten er
vervolgens op vertrouwen dat die informatie voldoende en afdoende was.

Inhoudelijke beoordeling
Artikel 169, lid 3 van de Gemeentewet bepaalt dat het college de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde
inlichtingen geeft, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. Het is op grond van dit artikel dat de PvdA nu en niet medio
2009 toen het wellicht actueel was, verzoekt om het juridische advies aan de raad te verstrekken. Dit ondanks onze toezegging in de
raadsvergadering van 1 juni 2010 dat bij de aanbieding van het raadsvoorstel “vaststelling bestemmingsplan De Vijzeltuin” alle relevante
informatie, waaronder ook dit advies, aan uw raad ter beschikking wordt gesteld. Denkbaar is overigens dat een deel van die totale informatie
vertrouwelijk aan u wordt verstrekt. Om tot een integraal, afgewogen en zorgvuldig besluit te komen is het immers goed om over alle informatie
te beschikken. De beschikbare informatie kan dan in de juiste context worden beoordeeld. Omdat dit voorstel met stukken nog voor het
zomerreces aan uw raad wordt aangeboden, willen wij, gelet op dit korte tijdsbestek, vasthouden aan onze toezegging en het juridische advies
nu niet solitair aan u aanbieden.

Wij hebben nooit ontkend dat wij ons juridisch hebben laten adviseren over de risico’s die wij als gemeente zouden kunnen lopen in het
aanbestedingstraject rondom het Sociaal Medisch Centrum toen begin 2009 bleek dat de zorginvulling van het project, mede door de
realisering van een gezondheidscentrum aan de Molenweg, wellicht aangepast zou worden. Tot die adviezen behoort een vertrouwelijk en
gepriviligeerd memorandum d.d. 28 april 2009 van Loyens & Loeff aan ons college. In dit memorandum worden niet meer en niet minder dan
alleen de aanbestedingsrechtelijke risico’s ingeschat, gelet op de zorginvulling zoals die op dat moment bekend was. Omdat die risico’s
beperkt waren en het slechts een momentopname betrof, hebben wij onder afweging van belangen besloten door te gaan met het project. Wij
hebben u hierover uitgebreid geïnformeerd en verwijzen hiervoor naar onze raadsbrieven van 2 juni 2009 en 24 november 2009.

Zorggarantie
Zoals wij u hebben bericht met onze raadsbrief van 1 juni 2010 blijkt inmiddels de totale beschikbare ruimte van ruim 2.600 m² vol te zitten
(1.152 m² zittende huurders en 1.478 m² getekende Intentieovereenkomsten), waardoor er tevens een wachtlijst bestaat. De zorginvulling
binnen dit geheel bestaat voor 513 m² uit 1e lijns gezondheidszorg en voor 1.180 m² uit 2e lijns zorg. De overige zorg is algemeen zorg (vrije
vestiging). Voor kinderopvang ligt er een getekende intentie-overeenkomst van 500 m². Voor de potentiële huurders op de wachtlijst (560 m²) is
circa 187 m² 1e lijns gezondheidszorg en de rest algemene zorgfuncties. 
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de doelstelling uit de Bestuursopdracht van behoud en versterking van de gezondheidszorg in de
binnenstad. Ter bescherming van bedrijfsvoering en concurrentiepositie hebben wij er voor gekozen de namen, noch functies van deze
zorgaanbieders nu openbaar te maken.  Immers zorgaanbieders zijn in deze regio veelal specifiek en uniek. Uit het bekend maken van een
functie kan vrij snel een bedrijfsnaam worden afgeleid. Dit alles neemt niet weg dat ook deze specifieke informatie naar u toekomt bij het
aanbieden van het bestemmingsplan.

Wij vermelden hier ten slotte dat wij de Vereniging Onze Zorg, die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ook om deze informatie
heeft verzocht, ook in deze lijn zullen antwoorden.

Resumé
Conform onze toezegging in de raadsvergadering van 1 juni 2010 zullen wij aan het verzoek van de PvdA om het juridisch advies SMC ter
beschikking te stellen voldoen, alleen niet per ommegaande, maar op een daarvoor geëigend moment. Om alle beschikbare informatie in de
juiste context te beoordelen, dient deze informatie beschikbaar te zijn op een beslismoment voor uw raad. Zoals verwoord komt alle relevante
informatie rondom het bestemmingsplan De Vijzeltuin voor het zomerreces voor u beschikbaar.

Enkhuizen, 15 juni 2010
 
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n
De  secretaris,                            De  burgemeester,

(R.M. Reus)                                           (J.G.A. Baas) 

 

mailto:griffie@enkhuizen.nl
http://www.enkhuizen.nl/ris/websites/enkhuizen/ris/show.asp?frameid=2&Path=508
http://www.enkhuizen.nl/ris/websites/enkhuizen/ris/show.asp?frameid=2&Path=583
http://www.enkhuizen.nl/ris/websites/enkhuizen/ris/show.asp?frameid=2&Path=470
http://www.enkhuizen.nl/ris/websites/enkhuizen/ris/show.asp?frameid=2&Path=491
http://www.enkhuizen.nl/ris/websites/enkhuizen/ris/show.asp?frameid=2&Path=599
http://www.enkhuizen.nl/ris/websites/enkhuizen/ris/show.asp?frameid=2&Path=1093
http://www.enkhuizen.nl/ris/websites/enkhuizen/ris/default.asp?section=&path=gwsitemanager/content/show/469&frameid=7010
Quirijn
Cross-Out

Quirijn
Underline

Quirijn
Highlight


