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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Opleggen geheimhouding beantwoording technische vraag Hart Voor Haarlem over straatstenen Floraplein  

 

Nummer 2018/876456 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 2.1 Beheer openbare ruimte 

Afdeling PCM 

Auteur Hengst, W. 

Telefoonnummer 023-5113523 

Email whengst@haarlem.nl 

Kernboodschap  Namens Hart voor Haarlem heeft raadslid Van Zetten gevraagd om de financiële 
gegevens uit twee documenten over straatstenen bij het Floraplein toe te sturen.    
Omdat het hier financiële/bedrijfsgevoelige gegevens betreft wordt hier 

geheimhouding opgelegd. 

 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 18 december 2018 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 
Besluit:  

1. De door raadslid Van Zetten (Hart voor Haarlem) gevraagde documenten met 
financiële gegevens over straatstenen bij Floraplein te verstrekken. 

2. Geheimhouding op te leggen aan de leden van de raad op grond van artikel 
25, tweede lid van de Gemeentewet, op de financiële informatie in de twee 
documenten behorend bij dit besluit, vanwege de bescherming van de 
economische of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als 
bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet 
openbaarheid van bestuur. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

 
Namens Hart voor Haarleem heeft Raadslid Van Zetten gevraagd om de financiële gegevens uit twee 
documenten toegestuurd te krijgen. Deze documenten zijn eerder verstrekt, waarbij de financiële 
gegevens weggelakt zijn. De twee documenten betreffen prijsafspraken met aannemer Heymans 
over de aan- en verkoop van straatstenen voor het Floraplein. Omdat het om vertrouwelijke 
informatie gaat wordt geheimhouding op deze documenten opgelegd. 
 
2. Besluitpunten college 
 
Het college besluit:  

1. de door raadslid Van Zetten (Hart voor Haarlem) gevraagde documenten met financiële gegevens 
over straatstenen bij Floraplein te verstrekken. 

2. geheimhouding op te leggen aan de leden van de raad op grond van artikel 25, tweede lid van de 
Gemeentewet, op de financiële informatie in de twee documenten behorend bij dit besluit, 
vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente en het 
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. 

 
 

3. Beoogd resultaat 
 
De door het raadslid de gevraagde informatie te verstrekken (aan haar en de andere raadsfracties) 
zonder economische of financiële belangen van de gemeente te schaden dan wel de bij de 
overeenkomst betrokken rechtspersonen onevenredig te benadelen.  
 
4. Argumenten 
 
Dit besluit is de beste manier om het beoogde resultaat te bereiken 
Opleggen van geheimhouding is noodzakelijk om belangen van partijen, waaronder die van de 
gemeente, te beschermen. Op grond van artikel 2 van de Gemeentewet kan het college 
geheimhouding opleggen ten aanzien van vertrouwelijke informatie, als zich één van de belangen 
bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur voordoet. In dit geval raakt het openbaar 
maken van de financiële informatie in de twee documenten de economische en financiële belangen 
van de gemeente, voortvloeiend uit de juridische positie van de gemeente, en worden de bij deze 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen onevenredig benadeeld. 
 
Bekrachtiging van de opgelegd geheimhouding is niet nodig, nu deze slechts aan raadsleden buiten 
vergadering wordt opgelegd. Indien de documenten in de raad worden geagendeerd en daarmee aan 
de raad als zodanig wordt overgelegd, dient alsnog bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding 
plaats te vinden. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 
 
Niet van toepassing. 
 
6. Geheime bijlagen 
 
1 meer-/minderwerkrapport Bijleveren waalformaten en afvoeren rijnformaten d.d. 20-4-2018 
2 bladnr. 12 van 14 uit inschrijvingsstaat Heymans d.d. 9-1-2018 


