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001. Bestuur
001001. Burgemeester en wethouders
opleggen geheimhouding op bijlagen bij collegevoorstel 2018010768 inzake Vitaal
Vogelenzang
3 september 2018
2018013119
2018011254 (aangepast raadsvoorstel), 2018011346 (notitie Akro Consult
gemarkeerd)

BESLUIT genomen door B&W d.d. 4 september 2018
1. Het college besluit - in aanvulling op de beslispunten uit collegevoorstel met nummer 2018010768 - :
a. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van
bestuur geheimhouding op te leggen op:
o De notitie “Toelichting haalbaarheidsanalyse Vitaal Vogelenzang”, Akro Consult d.d.
22-6-2018 ten aanzien van de daarin genoemde bedragen, voor zover gemarkeerd;
o Bijlagen (Grex blad 1 en Grex blad 2) behorende bij de notitie Akro Consult;
o Alle interne en externe correspondentie voor zover daarin bedragen worden vermeld zoals
opgenomen in de voorgenoemde documenten.
b. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van
bestuur de geheimhouding op voornoemde stukken eveneens op te leggen aan de raad omdat
deze stukken aan de raad worden overlegd én op grond van artikel 86 lid 2 Gemeentewet en
artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding op voornoemde stukken
eveneens op te leggen aan de commissie Grondgebied en de commissie Samenleving (inclusief
duo-commissieleden);
c. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt;
d. De opgelegde verplichting tot gehe¡mhoud¡ng met betrekking tot deze aan de raad overgelegde
stukken op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet door de raad te laten bekrachtigen in zijn
eerstvolgende vergadering (die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal
zitting hebbende leden is bezocht).
2. Het college besluit de bedragen, ten aanzien van de sportzaal, gymzaal en tenniskantine, genoemd in
het collegevoorstel 2018010768 geheim te verklaren op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en
artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van bestuur;
3. Het college besluit het raadsvoorstel 2018011254 aan te passen, in die zin dat de daarin genoemde
bedragen ten aanzien van de sportzaal, gymzaal en tenniskantine, worden verwijderd.
opleggen geheimhouding op bijlagen bij collegevoorstel 2018010768 inzake Vitaal Vogelenzang
Dit voorstel gaat over het opleggen van geheimhouding op stukken die verband houden met de integrale
herinrichting van het gebied rondom IKC de paradijsvogel en het Dorpshuis in Vogelenzang.
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1. Aanleiding
Bij de collegevergadering van 21 augustus 2018 heeft het college verzuimd om de geheimhouding op te
leggen op bepaalde stukken. Ook is geconstateerd dat zowel het collegevoorstel als het raadsvoorstel
bedragen bevatten waarop geheimhouding dient te berusten. Ik stel voor om dit alsnog in een separaat
besluit te doen.
2.

Voorgesteld besluit
1. Het college besluit - in aanvulling op de beslispunten uit collegevoorstel met nummer
2018010768 - :
a. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van
bestuur geheimhouding op te leggen op:
o Notitie “Toelichting haalbaarheidsanalyse Vitaal Vogelenzang”, Akro Consult d.d.
22-6-2018 ten aanzien van de daarin genoemde bedragen, voor zover gemarkeerd;
o Bijlagen (Grex blad 1 en Grex blad 2) behorende bij de notitie Akro Consult;
b. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van
bestuur de geheimhouding op voornoemde stukken eveneens op te leggen aan de raad omdat
deze stukken aan de raad worden overlegd én op grond van artikel 86 lid 2 Gemeentewet en
artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van bestuur de geheimhouding op voornoemde
stukken eveneens op te leggen aan de commissie Grondgebied en de commissie Samenleving
(inclusief duo-commissieleden);
c. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt;
d. De opgelegde verplichting tot gehe¡mhoud¡ng met betrekking tot deze aan de raad overgelegde
stukken op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet door de raad te laten bekrachtigen in zijn
eerstvolgende vergadering (die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal
zitting hebbende leden is bezocht).
2. Het college besluit de bedragen, ten aanzien van de sportzaal, gymzaal en tenniskantine, genoemd
in het collegevoorstel 2018010768 geheim te verklaren op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet
en artikel 10 lid 2 onder b Wet openbaarheid van bestuur;
3. Het college besluit het raadsvoorstel 2018011254 aan te passen, in die zin dat de daarin genoemde
bedragen ten aanzien van de sportzaal, gymzaal en tenniskantine, worden verwijderd.

3.

Het beoogd effect
Met dit voorstel wordt bereikt dat bepaalde informatie geheim is. Dit ter bescherming van de financiële
belangen van de gemeente.

4.

Politieke keuzeruimte
Het college kan beslissen of er al dan niet geheimhouding op bepaalde informatie wordt gelegd. Daarbij
dient een belangenafweging gemaakt te worden, waarbij de in artikel 10 van de Wet openbaarheid van
bestuurd opgenomen gronden een rol spelen. De raad kan besluiten om de geheimhouding al dan niet te
bekrachtigen.

-35.

Gedachtengang
De Gemeentewet biedt de mogelijkheid om geheimhouding op te leggen op stukken. Deze
geheimhouding dient te worden opgelegd op grond van één van de in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur genoemde gronden.
De geheimheimhouding kan worden gebaseerd op artikel 10 lid 2 onder b van de Wob
De stukken in kwestie bevatten informatie die, als zij openbaar wordt, de financiële en economische
belangen van de gemeente kan schaden. Het gaat specifiek om de genoemde bedragen in de Notitie
“Toelichting haalbaarheidsanalyse Vitaal Vogelenzang” Akro Consult d.d. 22-6-2018 en de daarbij
behorende bijlagen (Grex blad 1 en Grex blad 2).

Het college dient een belangenafweging te maken
Het gaat daarbij om een afweging tussen het algemene belang van openbaarmaking en het belang van
het beschermen van de financiële en economische positie van de gemeente.
Ik stel voor om het belang van de bescherming van de financiële positie te laten prevaleren
Ik stel voor dat het college een groter gewicht toekent aan de bescherming van de financiële en
economische belangen van de gemeente dan aan het algemeen belang dat is gebaat bij openbaarmaking
van de stukken. Immers, als de in de stukken opgenomen informatie in de openbaarheid komt dan is dit
nadelig voor de gemeente omdat dit ertoe kan leiden dat toekomstige contractpartijen hun offertes
kunnen afstemmen op de door de gemeente gemaakte kosten- en prijsberaming. Gelet hierop kan de
onderhandelingspositie van de gemeente bij de nog te sluiten transacties worden verzwakt.
Het college legt de geheimhouding op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet op
Het college legt de geheimhouding op aan hen die bij de behandeling van het collegevoorstel aanwezig
waren en aan allen die van de stukken kennis dragen.
Het college legt de geheimhouding ook op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet op
Het college legt de geheimhouding ook op aan de raad ten aanzien van de voornoemde stukken die zij
aan de raad verstrekt (artikel 25 lid 2 Gemeentewet). De raad dient de geheimhouding te bekrachtigen
in zijn eerstvolgende raadsvergadering (artikel 25 lid 3 Gemeentewet).
6.

Middelen
n.v.t.

7.

Participatie
n.v.t.

8.

Communicatie
n.v.t.
Stukken naar Raad (via Griffie): ja

9.

Milieu-aspecten
n.v.t.

10. Samenwerking (Heemstede)
n.v.t.
11. Vervolgproces/evaluatie
De geheimhouding dient door de raad te worden bekrachtigd in de eerstvolgende raadsvergadering
(27 september 2018).
Bijlagen
2018011346 Haalbaarheidsanalyse Akro consult (presentatie en notitie) versie GEHEIM
2018011254 Raadsvoorstel, aangepaste versie d.d. 4 september 2018

-4-

Het hoofd van de afdeling Beleid,

