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De gecontracteerde jeugdzorgaanbieder Athena (codenaam) is in zwaar weer
terecht gekomen. De accounthoudende gemeente is Amsterdam. In samenspraak
met de andere betrokken gemeenten in Noord-Holland is gevraagd de
Raadsinformatiebrief -opgesteld door Amsterdam- te delen met de Raad. Echter:
gelet op het economisch belang van de gemeenten (zorgdragen voor continuïteit
van zorg) én aanbieder (denk aan voorbereiden van de overnamepartij, behouden
van kennis en personeel) kan openbaarheid van de informatie marktverstorend
werken. Om die reden is ons verzocht door de accounthoudende gemeente
Amsterdam om deze Raadsinformatiebrief -na ommekomst van instemming van
het College- onder geheimhouding aan de Raad te sturen. Voor het laatste is
echter formeel een Collegebesluit nodig. Dit stuk vormt hiertoe de basis.

Behandelvoorstel voor
de raad

Het college stuurt dit besluit in het kader van actieve informatieplicht naar de
gemeenteraad.

De geheimhouding wordt opgelegd in verband met de belangen genoemd in
artikel 10, eerste lid, onder c en artikel 10, tweede lid, onder g van de Wet
openbaarheid van bestuur. Indien een geheimhoudingsbelang aan de orde is, is
het college op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet bevoegd om de
raad geheimhouding op te leggen ten aanzien van stukken die hij aan de raad
overlegt. Deze oplegging van geheimhouding door het college is voorlopig.
Volgens lid 3 is namelijk bekrachtiging door de Raad tijdens de eerstvolgende
raadsvergadering noodzakelijk. Om die reden wordt een Bekrachtigingsbesluit aan
dit Collegebesluit toegevoegd.
Relevante eerdere
besluiten

Er is geen sprake van eerdere relevante Raadsbesluiten: het betreft hier de eerste
Raadsinformatiebrief over deze aanbieder aan de Raad.
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Besluit College
d.d. 22 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Tot toezending van het Raadsinformatiebesluit aan de Raad,
Onder geheimhouding op basis van College Besluit, én
Onder voorwaarde van Bekrachtiging door de Raad tijdens de eerstvolgende
Raadsvergadering
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
2. Besluitpunten college
Tot toezending van het Raadsinformatiebesluit aan de Raad,
Onder geheimhouding op basis van College Besluit, én
Onder voorwaarde van Bekrachtiging door de Raad tijdens de eerstvolgende Raadsvergadering
3. Beoogd resultaat
4. Argumenten
5. Risico’s en kanttekeningen
6. Uitvoering
7. Bijlagen
Bijlage 1. Raadsinformatiebrief Amsterdam aangaande situatie Athena (GEHEIM)
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