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voorstel 
gemeenteraad

Onderwerp:
Geheimhouding overzicht investeringskrediet programma centrum

Voorstel:
Ingevolge artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de raad voor te stellen:

1. Het geheimhoudingsbesluit van het college van burgemeester en 
wethouders inhoudende:
Voor de raad het document (gedurende vier weken) ter inzage te leggen op 
de griffie, onder oplegging van geheimhouding voor de duur van 10 jaren, 
dan wel korter als de aanbestedingen eerder zijn afgerond, ingevolge artikel 
25, tweede lid Gemeentewet jo artikel 10 eerste lid sub c en tweede lid sub 
b Wet openbaarheid:

a. Overzicht investeringskrediet programma centrum

te bekrachtigen.



Voorstel
gemeenteraad

Heerlen,

Onderwerp
Geheimhouding overzicht investeringskrediet programma centrum 

Inleiding/aanleiding
Tijdens de raadscommissie RO van maandag 21 september en in de raadsvergadering van 
30 september wordt het volgende agendapunt behandeld: Vormen van een 
Investeringskrediet projecten Centrum. 

Voorgesteld wordt: 
1. Een investeringskrediet te vormen voor projecten Centrum van € 21.222.000
2. Een krediet ter beschikking te stellen als werkbudget voor het programma 
Centrum van € 369.000 voor 2021 en € 324.000 voor 2022 en de vrijval kapitaallasten 
hiermee te verrekenen.

Door de heer Verreck is gevraagd om meer en duidelijk inzicht te geven in de diverse 
‘oude’ (reeds vastgestelde) en nieuwe geldstromen. Dit inzicht kan gegeven worden, zie 
bijgevoegd overzicht. Het overzicht dient echter onder oplegging van de geheimhouding 
te worden ingezien.  

Kernthema:
Centrum 

Bevoegdheid
Raad

Voorstel
1. Ingevolge artikel 25, derde lid van de Gemeentewet het geheimhoudingsbesluit 

van het college van burgemeester en wethouders (d.d. en reg.nr.) inhoudende:

voor de raad de volgende documenten (gedurende vier weken) ter inzage te 
leggen op de griffie, onder oplegging van geheimhouding voor de duur van 10 
jaren, dan wel korter als de aanbestedingen eerder zijn afgerond, ingevolge 
artikel 25, tweede lid Gemeentewet jo artikel 10 eerste lid sub c en tweede lid sub 
b Wet openbaarheid:

a. Overzicht investeringskrediet programma centrum 

te bekrachtigen.
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Argumenten
1.  Het overzicht waarin per project het huidige en het nieuwe investeringskrediet wordt 
weergegeven, bevat marktgevoelige informatie. De aanbestedingen van de projecten 
moeten nog opgestart worden. Het openbaar maken van de bedragen schaadt in deze het 
belang van de gemeente.

2. Wanneer alle projecten volgens planning verlopen, worden alle aanbestedingen binnen 
6 à 7 jaar afgerond. Er is gekozen voor een termijn van 10 jaar om enige marge te 
hebben. Het inzicht wordt na 10 jaar, dan wel eerder als de aanbestedingen eerder zijn 
afgerond, openbaar.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i., de locoburgemeester van Heerlen,
L. Schouterden P.M.A. Van Zutphen
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raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter, 

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever


