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16 juni 2020

Onderwerp

Beantwoording vraag ex. art. 33 RvO.

Geachte heer Leers,

Naar aanleiding van uw vraag in de Raad op 27 mei 2020 inzake ‘Aanvullende 
informatie over vertragingskosten’ delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.
Hoe en wanneer krijg ik inzicht in alle onderliggende stukken waarop de beide 
memo’s en inventarisatie gebaseerd zijn?

Antwoord.
Bij de beantwoording van deze vraag achten wij het van belang een aantal leidende 
principes aan te reiken:
 Er zijn stukken waarvan iedereen de inhoud mag kennen, bijvoorbeeld de 

jaarplanning van de raadsvergaderingen. Die stukken zijn niet openbaar, maar 
worden dat wel als de gemeente die op de website publiceert, dan wel aan 
iemand op verzoek verstrekt.

 Er zijn ook stukken waar informatie in staat die niet iedereen mag weten, 
bijvoorbeeld persoonsgegevens. Die stukken kunnen openbaar worden als de 
belanghebbende daar desgevraagd mee instemt, of als het mogelijk is om die 
gegevens te anonimiseren.

 Tot slot zijn er stukken waar zaken in staan die niet iedereen mag weten en die 
niet geanonimiseerd kunnen worden. Het is mogelijk om die stukken tòch met 
de raad te delen en beraadslaging (in besloten vergadering) mogelijk te maken 
door het opleggen van geheimhouding. De raad heeft daarbij de mogelijkheid 
om die geheimhouding op te heffen als hij concludeert dat die ten onrechte is 
opgelegd. In casu is sprake van bedrijfsgegevens; de wet bepaalt dat wij die 
geheim moeten houden als –in dit geval- Weller daarom vraagt.

In casu wordt gevraagd naar de stukken die ten grondslag liggen aan de stukken 
die onder oplegging van geheimhouding aan de raad ter inzage zijn gegeven. Zoals 
tijdens de raadsvergadering van 27 mei jl. door het college is aangegeven, ligt 
verstrekking daar van niet voor de hand. De verstrekking daarvan zònder opleggen 
van geheimhouding leidt er toe dat het college een misdrijf pleegt als bedoeld in 
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artikel 272 Wetboek van Strafrecht. Immers de opgelegde geheimhouding wordt 
geschonden omdat de geheime informatie dan alsnog vanuit de onderliggende 
stukken openbaar wordt. De verstrekking daarvan mèt opleggen van 
geheimhouding, leidt o.i. niet tot een betere verantwoording aan de raad.  

Daarbij moet overwogen worden dat de verwevenheid van zaken die de gemeente 
en die anderen betreffen in het project Maankwartier van dien aard is, dat deze zich 
achteraf niet laten uitsplitsen naar het detailniveau waarvan u kennelijk verwacht 
dat dit mogelijk c.q. voorhanden is. Het project kent namelijk meerdere 
opdrachtgevers waarbij per onderdeel het opdrachtgeverschap wisselt, en waarbij 
zaken voor elkaar werden meegenomen. Dit is uiteraard op hoofdlijnen bijgehouden 
en de verstrekte stukken vormen daarvan een getrouwe weergave.

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

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.



Registratiegegevens beantwoording brieven van raadsleden (art. 33 RvO).

Onderstaande gegevens zijn bestemd voor de registratie van deze uitgaande brief 
in Decos en zullen uiteraard niet worden meegezonden naar de geadresserde.

Auteur:
G. Modderkolk

Organisatie onderdeel:
Domein Organisatie - Team Projecten

Telefoonnummer:
06-14277675

Mede-auteur:
N. van den Ham

Ambtelijk opdrachtgever:
Algemeen directeur

Geadresseerde:
De heer R.H.F. Leers 
Voskuilenweg 20
6416 AK  Heerlen
6416ak20


