
Uitkomst mediation Vijverberg - Zuid voor beeldvormende raad 
 naam opsteller: L. Dercksen 
 telefoonnummer: 373 801 
 e-mailadres: l.dercksen@doetinchem.nl 
 
 
Voorstel: 
1. Kennisnemen van het bereikte onderhandelingsresultaat, zoals verwoord in de 

vaststellingsovereenkomst, die voor de raad vertrouwelijk ter inzage ligt. 
2. Verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de bereikte 

overeenstemming. 
3. De eerder door het college besloten geheimhouding bekrachtigen, thans door 

toepassing van artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2g 
Wet openbaarheid van bestuur (voorkoming benadeling derden). 

 
Overeenkomstig artikel 16 van de bouwclaimovereenkomst d.d. 23 april 2007 met Bemog en 
Reinbouw hebben wij de nakoming van die overeenkomst onderworpen aan mediation. 
De afgelopen maanden heeft deze mediation plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een 
overeenstemming op basis waarvan beide partijen actief voort kunnen in het plan Vijverberg - 
Zuid.  
 
Vaststellingsovereenkomst 
Mediation heeft als belangrijk kenmerk dat de resultaten op basis van vertrouwelijkheid tot 
stand komen. Daarbij gaat het hier ook om privaatrechtelijke gegevens die niet openbaar 
worden. 
 
De overeenstemming is vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst die voor u - met 
begeleidende stukken - onder geheimhouding als bedoeld in artikel 25, lid 2 en 3 van de 
Gemeentewet en artikel 10, lid2g Wet openbaarheid van bestuur (voorkomen benadeling 
derden) bij de stukken ter inzage ligt. Beslispunt is derhalve ook de bekrachtiging van de 
eerder door ons als college uitgesproken geheimhouding. 
 
Wensen en bedenkingen 
Ons college is de overeenkomst aangegaan onder opschortende voorwaarde van gebleken 
instemming van de gemeenteraad, daaruit blijkend dat de gemeenteraad geen wensen en 
bedenkingen uitspreekt. Als college zijn wij in de duale verhoudingen weliswaar bevoegd 
overeenkomsten aan te gaan, maar wij maken gebruik van artikel 169, vierde lid van de 
Gemeentewet om de raad hierbij te betrekken.   
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