
 

OPENBARE BESLUITENLIJST 
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS   

28 JUNI 2022 

 
Locatie: De Rederij, de stuurhut  

Aanwezig: 
Leden:                                                                                      

de heer Marten Japenga; wethouder                                   

de heer Frederik de Gier; wethouder                              

de heer Ramon Pardo Kruidenier; wethouder                                    

mevr. Simone van Heeren, Gemeentesecretaris  

Afwezig: 
Leden:                                                                                                             

de heer Jaap Paans, Burgemeester;                                                        

mevr. Margreet de Deugd-Bos; wethouder 

OPENING  

1 Opening 

Locoburgemeester De Gier opent de extra vergadering college. Wethouder De Deugd is 

afwezig. Burgemeester Paans is fysiek afwezig, maar wel vooraf geconsulteerd. 

BESPREEKSTUKKEN 

Portefeuillehouder  Paans 

2 Proces collegeprogramma - Raadsinformatiebrief 

Het college besluit om: 

• 1. Instemmen met de rib en deze toezenden aan de gemeenteraad 

Conform. 

Portefeuilehouder Pardo Kruidenier 

3 Raadsvoorstel Meerjaren perspectief grondexploitaties - Voorstel 

De gemeenteraad voor te stellen om: 

• 1. De geactualiseerde grondexploitaties 2022 met prijspeildatum 01-01- 

2022 vast te stellen volgens bijgaand rapport Actualisatie grondexploitaties 

2022. 

• 2. Akkoord te gaan met de volgende onttrekkingen uit de algemene reserve 

grondexploitatie: 

 

 

 



 
- €318.000 voor het restitueren van te veel genomen winst naar de grondexploitatie 

Waterhoven; 

- € 115.520 voor de voorbereidingskosten van het Zuidelijk Havengebied. 

• 3. De begroting te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging. 
• 4. Op grond van artikel 10 WOB voor 10 jaar de op 28 juni 2022 door het 

college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, aangaande: 

- Vertrouwelijk rapport "Actualisatie grondexploitaties 2022" 

- Bijbehorende begrotingswijziging 

Het college besluit om: 

• 5. Op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid Gemeentewet in 

samenhang met artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet 

openbaarheid van bestuur voor de duur van 10 jaar geheimhouding op te 

leggen met betrekking tot 
a. bijlage 2 Vertrouwelijk rapport: Actualisatie grondexploitaties 

2022 

b. bijlage 3 Begrotingswijziging 

Conform. 

SLUITING  

4 Sluiting  

Loco-Burgemeester De Gier sluit de vergadering. 

              Vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2022 

                       

                                                               Burgemeester en wethouders voornoemd,  

  

                                                                                                                                  de burgemeester, 

                                                                                                           

                                                                                                      de secretaris, 
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