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Inhoud 
Met dit voorstel wordt uw raad in stelling gebracht om op basis van informatie, in 
relatie tot alle relevante factoren, een weloverwogen besluit te nemen of de 
opgelegde en bekrachtigde geheimhouding met betrekking tot het dossier van het 
Sociaal Medisch Centrum (hierna: SMC)/Vijzeltuin, geheel, gedeeltelijk of niet 
opgeheven moet worden.  
 
Inleiding 
Tijdens de behandeling van de Programmabegroting in de raadsvergadering van 1 
en 8 november, is de motie Quasten betreffende opheffing van de geheimhouding 
door uw raad aangenomen. Volgens een overweging in de motie is er geen enkele 
reden te bedenken waarom in dit stadium de kern van het project De Vijzeltuin, 
namelijk de invulling van de 1e en 2e lijns gezondheidszorg, nog onder 
geheimhouding ligt. Door het aannemen van de motie werd door uw raad 
uitgesproken dat de geheimhoudingsplicht per direct opgeheven zou moeten 
worden. Om deze reden werd ons college verzocht de besluitvorming hierover in 
december door uw raad, voor te bereiden.  
     
Beoogd resultaat 
Onder afweging van belangen te komen tot besluitvorming over het al dan niet, (of 
gedeeltelijk) opheffen van de geheimhouding met betrekking tot diverse 
documenten uit het dossier SMC.  
  
Wettelijk- / beleidskader 
Op grond van artikel 25, lid 3 juncto artikel 55 Gemeentewet, en artikel 10, lid 1, 
sub c Wet openbaarheid van bestuur is door uw raad op 6 juli 2010 bepaald dat de 
volgende stukken geheim zijn: 
o inhoudsopgave van de “Stand van zaken project “De Vijzeltuin” Enkhuizen”; 
o overzicht van potentiële huurders en bijbehorende wachtlijst; 
o vier overeenkomsten met potentiële huurders; en 
o de exploitatiebegroting van de ontwikkelaar. 
Conform artikel 25, lid 4 Gemeentewet blijft de opgelegde verplichting tot 
geheimhouding van kracht totdat de raad haar opheft. De raad kan deze beslissing 
alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de 
helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.  
 
 



 
 
Algemeen 
In ons raadsvoorstel “Bekrachtiging van de geheimhouding conform artikel 55 
Gemeentewet” van 29 juni 2010, is de passage opgenomen dat de stukken die 
onder de geheimhouding vallen, enerzijds van belang zijn voor de onderbouwing 
van het bestemmingsplan, en anderzijds bedrijfsgevoelige informatie bevatten. 
Vanaf het begin is duidelijk gecommuniceerd dat aan het ene document dat onder 
de geheimhouding valt, een ander gewicht kan worden toegekend dan aan een 
ander document.  
Om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen zullen we de vier documenten, 
onder te verdelen in twee categorieën, hieronder specifiek behandelen. Tot de 
eerste categorie behoren de eerste drie documenten die alle drie betrekking op 
potentiële huurders en de wachtlijst. Het vierde document gaat over financiële 
bedrijfsinformatie en vormt voor ons een aparte categorie.  
 
Potentiële huurders 
Het zwaartepunt van de aangenomen motie ligt, gelet op de overwegingen, naar 
onze inschatting bij de invulling van de zorg in het SMC. De eerste drie 
documenten gaan alle drie over potentiële huurders van het centrum. Hoewel uw 
raad alle relevante stukken hierover heeft ontvangen en bij de besluitvorming heeft 
kunnen betrekken, blijkt uit de behandeling van de motie de behoefte om daarover 
ook in het openbaar te kunnen spreken. Ten aanzien van deze drie documenten 
merken wij het volgende op.  
 
In drie (voor)overeenkomsten tussen de ontwikkelaar en de potentiële huurder is de 
passage (artikel 5) opgenomen dat de partijen geheimhouding betrachten over de 
inhoud van de overeenkomst. De informatie die wij van de ontwikkelaar hebben 
gekregen, hebben wij daarom vertrouwelijk ontvangen juist om uw raad van alle 
informatie te kunnen voorzien. Om dit vertrouwen niet te beschamen hebben wij 
deze overeenkomsten onder de geheimhouding geschaard. De overeenkomsten 
gelden voor de eindsituatie, een situatie die eerst op termijn bereikt wordt na 
verbouw en nieuwbouw binnen het project. Bij deze drie overeenkomsten gaat het 
om uitbreiding van huisvesting voor twee zittende huurders en het contracteren 
van een nieuwe huurder.  
Ook op de wachtlijst staan potentiële huurders voor de eindsituatie. In de 
overgangssituatie waarin we nu verkeren en welke in ieder geval zal duren totdat 
het gezondheidscentrum aan de Molenweg is opgeleverd, maken ook zorgpartijen 
(waaronder het WFG) gebruik van het SMC die de intentie hebben uitgesproken om 
naar de Molenweg te verhuizen. De wachtlijst komt in beeld zodra zeker is dat de 
nu verhuurde vierkante meters definitief vrij komen.  
 
De vierde “overeenkomst” is gegoten in een brief waarin gemaakte afspraken 
tussen de ontwikkelaar en een kinderdagverblijf worden bevestigd, waarbij partijen 
elkaar de ruimte geven om die afspraken binnen een tijdsperiode nader uit te 
werken. Deze uitwerking heeft niet geleid tot overeenstemming omdat dit 
kinderdagverblijf bij een nadere beoordeling, heeft afgezien van huisvesting in 
deze locatie. Dit is door de desbetreffende directeur openlijk naar buiten gebracht. 
 
 
 
 
 
 



 
Zorgpartijen bepalen vanuit hun bedrijfsvoering zelf waar zij zich willen huisvesten. 
Doordat er twee gezondheidscentra in onze stad worden gerealiseerd, kan er 
gesproken worden van een concurrerende markt. En dus moeten gesprekken en 
onderhandelingen niet gefrustreerd worden. Om deze reden en omdat wij de 
informatie vertrouwelijk hebben ontvangen, is naar onze mening in juli 2010 
terecht de geheimhouding op deze stukken bekrachtigd.  
Inmiddels zijn wij 1,5 jaar verder en hebben alle partijen, zowel de ontwikkelaars 
als de zorgpartijen, voldoende tijd en gelegenheid gehad om afwegingen te maken 
en meer definitieve contracten te sluiten. Indien uw raad zou besluiten om de 
geheimhouding rondom deze documenten op te heffen, wetende dat deze 
informatie vertrouwelijk aan ons is gegeven, verwachten wij daar geen grote 
problemen mee te krijgen. Temeer omdat in de ontvangen documenten de 
voorlopige aanvangshuur per m² BVO op voorhand onleesbaar is gemaakt.  
 
Financiële bedrijfsinformatie 
De tweede categorie betreft financiële bedrijfsinformatie. De ingediende 
exploitatiebegroting van de ontwikkelaar biedt niet alleen inzicht in de financieel-
economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, maar is ook bedrijfs-
specifiek. Hoewel het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kan 
openbaarmaking van dit document nog steeds de belangen van de ontwikkelaar 
schaden. In het door de PvdA tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2010 
ingediende amendement werd, vanuit dezelfde gedachte van mogelijke schade van 
bedrijfsbelangen, voor deze exploitatiebegroting ook een uitzondering gemaakt. 
Ook dit amendement ging uit van geheimhouding voor deze informatie. De Wet 
openbaarheid van bestuur bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege 
blijft (lees: niet openbaar wordt gemaakt) voor zover dit bedrijfs- en 
fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen 
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld (artikel 10, lid 1 onder c). Dit is op 
dit document van toepassing, is algemeen geldend en hier is geen termijn of 
voorwaarde aan gekoppeld.  
Wij geven u dan ook ernstig in overweging om de geheimhouding rondom dit 
document niet op te heffen.  
 
Voorstel 
Besluitvorming door uw raad wordt conform de Gemeentewet door ons college 
voorbereid. Mede naar aanleiding van de aangenomen motie Quasten hebben wij u 
met dit voorstel alle relevante informatie willen geven om tot een afgewogen 
oordeel te kunnen komen met betrekking tot de op 6 juli 2010 bekrachtigde 
geheimhouding betreffende het dossier SMC. Gelet op artikel 25, lid 4 van de 
Gemeentewet blijft deze geheimhouding bestaan totdat uw raad een besluit neemt 
om deze geheimhouding, geheel of gedeeltelijk op te heffen.  
Wij gaan er van uit dat uw raad met de informatie verwoord in dit voorstel, onder 
afweging van belangen, thans tot besluitvorming kan overgaan.  
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