
 

Collegebesluit  
 

 

Onderwerp  
Oplegging geheimhouding op bestek en contract met de stadsadvocaat 
 

Nummer 2018/57491 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling JZ 

Auteur Schade, T. 

Telefoonnummer 023-5114628 

Email tschade@haarlem.nl 

Kernboodschap  Op 22 januari 2018 zijn door mevrouw van Zetten, raadslid, nadere technische 

vragen gesteld inzake het contract met de stadsadvocaat. Hierbij heeft zij ook 

gevraagd naar stukken. Zij wenst onder andere de tekst van de aanbesteding, het 

raamcontract en de declaraties van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 te 

ontvangen.   

Op grond van de Aanbestedingswet 2012 is informatie die een partij in het kader 

van een aanbesteding aan de gemeente verstrekt in beginsel vertrouwelijk. De 

aanbestedingsstukken maken deel uit van het contract. 

 

In overleg met de stadsadvocaat is het informatieverzoek van mevrouw Van Zetten 

bekeken. Een groot deel van de gevraagde informatie kan worden verstrekt. Een 

gedeelte van het met de stadsadvocaat gesloten raamcontract is echter vertrouwelijk 

van aard. 

 

Overlegging van deze vertrouwelijke informatie aan leden van de raad kan alleen 

onder oplegging van geheimhouding.  

Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet legt het college aan de 

leden van de raad geheimhouding op ten aanzien van deze informatie in verband 

met de economische en 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. De wettelijke grondslag 

hiervoor wordt gevormd door artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de 

Wet openbaarheid van bestuur. 

 

Nu geheimhouding wordt opgelegd aan leden van de raad, niet aan de raad als 

orgaan, is bekrachtiging van de geheimhouding niet aan de orde. De opgelegde 

verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de raad 

overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting 

heeft opgelegd (i.c. het college) haar opheft. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 
 

N.v.t. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 
N.v.t. 
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Besluit College  

d.d. 30 januari 2018 

 

 

1. Het college van burgemeester en wethouders besluit geheimhouding op te 

leggen aan de leden van de raad op grond van artikel 25, tweede lid van de 

Gemeentewet op delen van het raamcontract met de stadsadvocaat te weten: 

- Tarieven op pagina 2 

- Bijlage I (geheel) 

- Bijlage II – vraag 3 

- Bijlage III – paragrafen 1.1.1. en 1.1.2 (beschrijving en omvang van de 

opdracht) 

- Bijlage V (geheel) 

2. In verband met de economische en 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  

Op 22 januari 2018 zijn door mevrouw van Zetten, raadslid, technische vragen gesteld naar 

aanleiding van een artikel in het Haarlems Dagblad betreffende de bezwaarzaak van de heer 

Slewe. Zij heeft vragen gesteld over de inschakeling van de “Haagse advocaat”. Na 

beantwoording van deze vragen, waarin is aangegeven dat de advocaat behoort tot het 

kantoor van de stadsadvocaat, heeft zij nadere technische vragen gesteld inzake het contract 

met de stadsadvocaat. Hierbij heeft zij ook gevraagd naar stukken. Zij wenst onder andere de 

tekst van de aanbesteding, het raamcontract en de declaraties van 1 juli 2017 tot en met 31 

december 2017 te ontvangen.   

Op grond van de Aanbestedingswet 2012 is informatie die een partij in het kader van een 

aanbesteding aan de gemeente verstrekt in beginsel vertrouwelijk. De aanbestedingsstukken 

maken deel uit van het contract. 

 

In overleg met de stadsadvocaat is het informatieverzoek van mevrouw Van Zetten bekeken. 

Een groot deel van de gevraagde informatie kan worden verstrekt. Een gedeelte van het met 

de stadsadvocaat gesloten raamcontract is echter vertrouwelijk van aard. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit geheimhouding op te leggen aan de 

leden van de raad op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op delen van het 

raamcontract met de stadsadvocaat te weten: 

- Tarieven op pagina 2 

- Bijlage I (geheel) 

- Bijlage II – vraag 3 

- Bijlage III – paragrafen 1.1.1. en 1.1.2 (beschrijving en omvang van de opdracht) 

- Bijlage V (geheel) 

In verband met de economische en 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 

Het opleggen van geheimhouding maakt het mogelijk dat leden van de raad kennis kunnen 

nemen van de zaak zonder dat de belangen van de bij de zaak betrokken partijen onevenredig 

worden geschaad en ook de economische en financiële belangen van de gemeente 

voortvloeiend uit haar juridische positie worden beschermd. 

 

4. Argumenten 

De gevraagde stukken zijn deels documenten die tijdens de aanbesteding vertrouwelijk zijn 

overgelegd. Opleggen van geheimhouding is noodzakelijk om belangen van partijen, 

waaronder de gemeente, te beschermen. 

 

Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet kan het college geheimhouding op 

een stuk opleggen aan de leden van de raad, als zich één van de belangen bedoeld in artikel 
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10 van de Wet openbaarheid van bestuur voordoen. In dit geval raakt het openbaar maken 

van de 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. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 

 

6. Uitvoering 

Het contract met bijlage(n) waaronder ook de bestekstekst wordt onder geheimhouding ter 

beschikking gesteld aan mevrouw Van Zetten. Dit gebeurt door toezending van de 

documenten aan mevrouw Van Zetten tezamen met de beantwoording van de overige 

technische vragen. 

 

7. Bijlagen 

Raamcontract met de stadsadvocaat (geheim) 

De e-mail d.d. 22 januari 2018 van mevrouw Van Zetten.  


