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Onderwerp
Opheffing geheimhouding totaalbedrag vaststellingsovereenkomsten dossier Elswoutshoek 

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juli 2021

besluit:

1. De geheimhouding op de vaststellingovereenkomsten inzake het dossier Elswoutshoek, zoals 
bekrachtigd door de raad op 27 mei 2021 op te heffen voor wat betreft het totaalbedrag van de 
in de vaststellingsovereenkomsten genoemde schikkingsbedragen.

2. De geheimhouding van de vaststellingsovereenkomsten voor het overige te handhaven.

De raad voornoemd, d.d.

e griffier,de voorzitter,

Besluit, răàd: àânŷencvHen 
\Jocc \6

o



-2-

Voorgesteld besluit
1. De geheimhouding op de vaststellingovereenkomsten inzake het dossier Elswoutshoek, zoals 

bekrachtigd door de raad op 27 mei 2021 op te heffen voor wat betreft het totaalbedrag van de 
in de vaststellingsovereenkomsten genoemde schikkingsbedragen.

2. De geheimhouding van de vaststellingsovereenkomsten voor het overige te handhaven.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering (op grond van artikel 25 
lid 3 van de Gemeentewet) de geheimhouding op de vaststellingsovereenkomsten inzake het 
dossier Elswoutshoek bekrachtigd.

De gemeente heeft een publiekrechtelijke verplichting om de jaarrekening vast te stellen. De 
accountant stelt zich op het standpunt dat de financiële consequenties van de gesloten 
vaststellingsovereenkomsten verwerkt dienen te worden in de jaarrekening 2020.

De raad wordt ten behoeve van het vaststellen van de jaarrekening gevraagd de geheimhouding op 
de vaststellingsovereenkomsten op te heffen voor wat betreft het totaalbedrag van de in de in de 
overeenkomsten genoemde schikkingsbedragen. De geheimhouding op de documenten, zoals 
bekrachtigd door de raad bij besluit van 27 mei 2021, blijft gehandhaafd, met uitzondering van het 
totaalbedrag van de in de vaststellingsovereenkomsten genoemde schikkingsbedragen.

Beoogd effect
Voldoen aan de wettelijke plicht voor het vaststellen van de jaarrekening 2020 door de 
gemeenteraad met zo mogelijk (ter beoordeling van de accountant) een goedkeurende 
controleverklaring.

Politieke keuzeruimte
Ingevolge artikel 25 lid 4 van de Gemeentewet duurt de door de gemeenteraad bekrachtigde 
geheimhouding totdat de raad deze weer opheft. Het is dan ook de bevoegdheid van de raad om 
de geheimhouding op de documenten (gedeeltelijk) op te heffen.

Gedachtegang

Argumenten
De accountant stelt zich op het standpunt dat de financiële consequenties van de gesloten 
vaststellingsovereenkomsten verwerkt dienen te worden in de jaarrekening 2020. Uit het tweede 
concept van de jaarrekening 2020 zou door vergelijking met het eerste concept indirect kunnen 
worden opgemaakt wat het totaalbedrag van de vaststellingovereenkomsten is. Dit zou een 
schending van de opgelegde geheimhouding ínhouden. Om tegemoet te komen aan de eis van de 
accountant en de financiële consequenties alsnog te kunnen verwerken in de jaarrekening 2020 is 
het noodzakelijk om de geheimhouding ten aanzien van het totaalbedrag van de in de 
vaststellingsovereenkomsten genoemde schikkingsbedragen op te heffen.

Kanttekeningen
Door de geheimhouding op te heffen op het totaalbedrag uit de vaststellingsovereenkomsten wordt 
al dan niet indirect in de jaarrekening inzichtelijk tot welk bedrag er schikkingsbereidheid is 
geweest. Echter, omdat de vaststellingsovereenkomsten voor het overige geheim blijven, wordt 
niet inzichtelijk onder welke voorwaarden die schikking is getroffen en zal de
onderhandelingspositie van de gemeente (in eventuele toekomstige private geschillen) niet worden 
geschaad.
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Alternatieven
De geheimhouding wordt niet opgeheven. In dat geval kunnen de bedragen niet in de jaarrekening 
2020 worden verwerkt, zonder dat de bedragen herleidbaar zullen zijn. Dit heeft echter 
consequenties voor de verstrekking van de controleverklaring van de accountant.

Overwegingen van het college
Het college wenst te voldoen aan de publiekrechtelijke verplichting ten behoeve van een 
goedkeurende verklaring van de accountant.

Middelen
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
De aangepaste jaarrekening zal - na verwerking van het totaal van de schikkingsbedragen in de 
jaarrekening 2020 en goedkeurende verklaring daarop van de accountant - in een extra 
raadsvergadering worden besproken. Op 22 juli wordt deze raadsvergadering gepland.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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