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Onderwerp
Beschikbaar stellen stukken inzake vertragingskosten Maankwartier

Aanleiding
Op 19 juni 2019 is de Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage 
Maankwartier d.d. 17 april 2019 (kenmerk BWV-19003686) in de Commissie 
Ruimtelijke Ontwikkeling behandeld. Wethouder Van Zutphen heeft tijdens 
deze behandeling toegezegd dat de commissie schriftelijk wordt geïnformeerd 
of er geheimhouding is opgelegd op stukken betreffende de 
vertragingskosten van het Maankwartier (nr. 72 actielijst cie. RO). Op 28 juni 
heeft de gemeenteraad het antwoord ontvangen in de vorm van een memo. 
Naar aanleiding van die memo heeft raadslid dhr. Leers via de griffie een 
aanvullend verzoek ingediend:

“Nu op desbetreffende informatie geen geheimhouding rust verwacht ik 
deze/alle beschikbare informatie (-m.n. de hoogte van de aanzienlijke 
vertragingskosten-) over en omtrent de vertragingskosten Maankwartier per 
ommegaande te ontvangen.”

Reactie College
Zoals wij in de memo van 28 juni hebben gemeld is het op dit moment niet 
opportuun om de informatie die wij hebben over de vertragingskosten 
beschikbaar te stellen. Wij zijn op dit moment bezig om met Weller de 
informatie die er is samen te brengen in een inventarisatie. Wij hebben met 
Weller afgesproken dat wij gedurende de inventarisatie niets naar buiten 
brengen en dat hun inbreng als geheim moet worden beschouwd. 

De gesprekken die ook nu in de zomer door lopen, moeten worden gezien als 
onderdeel van het verzamelen, verifiëren en ordenen van informatie. Dit alles 
voorafgaand aan gesprekken over het oplossen van de knelpunten/claims. 
Het is daarom nu niet opportuun om de huidige (niet geverifieerde) 
informatie die wij op dit moment hebben te verstrekken. Het College heeft 
meermaals toegezegd na de zomer de gemeenteraad te informeren over de 
stand van zaken van de inventarisatie en verzoekt de gemeenteraad 
vriendelijk om dat moment af te wachten.
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In het aanvullend verzoek van raadslid dhr. Leers stelt hij dat stukken waar 
geen geheimhoudingsbesluit over is genomen openbaar zijn. Een 
geheimhoudingsbesluit is alleen nodig als het college de stukken deelt met 
iemand en zij die partij geheimhouding op wil leggen. Omdat het College niet 
voornemens is om de niet geverifieerde informatie die wij nu hebben, al dan 
niet onder geheimhouding, beschikbaar te stellen is een besluit omtrent 
oplegging geheimhouding niet aan de orde.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen, 
wethouder voor Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling,
P.M.A. van Zutphen

Dit memo is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.


