18bb11290

Openbaarmaking documenten met betrekking tot het Schiekadeblok I LSI
De raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van het presidium met betrekking tot opheffing en Openbaarmaking van
geheime documenten die bij hem berusten met betrekking tot het dossier Schiekadeblok/
LSl van 13 december 2018, 18bb11114;

Gelet op artikel 25, vierde lid, van de Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, sub b, e en 9,
van de Wet openbaarheid van bestuur;

Oven/vegende dat:
-

de directeur van de Rekenkamer Rotterdam voornemens is een rapport te publiceren

over de gang van zaken met betrekking tot het Schiekadeblok/ LSI;
-

de directeur van de Rekenkamer Rotterdam kenbaar heeft gemaakt dat de inhoud van
zijn rapport mede is gebaseerd op informatie uit geheime documenten die bij de raad
berusten;

-

op grond van artikel 185 Gemeentewet de rekenkamer haar bevindingen en haar
oordeel vastlegt in rapporten, met dien verstande dat hierin niet worden opgenomen
gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn.

-

de directeur van de Rekenkamer Rotterdam heeft verzocht de geheimhouding van een
aantal van deze documenten die eerder door de raad is bekrachtigd overeenkomstig
artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet, op te heffen;

—

de raad bevoegd is op dit verzoek tot opheffing van de geheimhouding te besluiten op
basis van een zorgvuldige afweging van de informatie uit deze documenten.

—

de desbetreffende documenten op onderdelen informatie bevatten die nadelig kunnen
zijn voor het financiéle of economische belang van de gemeente of derden, dan wel
dat Openbaarmaking ervan kan leiden tot onevenredige bevoordeling of benadeling

van natuurlijke of rechtspersonen. - de geheimhouding van informatie in de
desbetreffende documenten die mogelijk aanleiding kan geven tot financiéle of
economische schade voor de gemeente of derden, dan wel mogelijk natuurlijke
personen of rechtspersonen onevenredig kan bevoordelen of benadelen, niet wordt

opgeheven. Dit ook geldt voor informatie die geen betrekking heeft op het
opheffingsverzoek van de Rekenkamer;
Besluit:

A.
Tot opheffing van de geheimhouding en Openbaarmaking van de volgende documenten
voor zover betrekking hebbend op het Schiekadeblok/ LSl en voor zover het geen
informatie betreft die het financiéle of economische belang van de gemeente of derden kan
schaden, dan wel kan leiden tot onevenredige bevoordeling of benadeling van natuurlijke
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personen of rechtspersonen, een en ander zoals op verzoek van het presidium is besproken
en door tussenkomst van het advies ’van het college is aangeboden aan de gemeenteraad:
-

Brief van wethouder aan de commissie BWB ‘Stand van zaken erfpachtmaatregel
Schiekadeblok’ van 24 juni 2015 (15bb3020);
Ambtelijke presentatie in PowerPoint aan de commissie BWB ‘Afwikkeling LSI’ van 20

-

mei 2015, deel 1 en deal 2;

—

‘Monitor grote projecten, geheime versie Eerste bestuursrapportage 2013’ van 11 juni
2013 (13gr1677gb);
‘Projectenmonitor geheime versie 2‘a bestuursrapportage 2013’ van december 2013

—
-

‘Projectenmonitor 2e bestuursrapportage 2014’ van oktober 2014 (14bb5568);
‘Projectenmonitor 2e bestuursrapportage 2015’ van september 2015 (15bb7612).

-

(14bb1550);

B.
Te bepalen dat dit besluit onmiddellijk in werking treedt.
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