
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Invulling stelposten sportvelden IP 81.06 en IP 81.28 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/91318) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Samenleving  

  

Ter advisering 

 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

1. een krediet van € 1.026.230 excl. btw beschikbaar te stellen voor 

vervangingsinvesteringen sportvelden voor 2016 uit IP 81.06 en IP 

81.28. 

2. op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente 

(artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van 

bestuur) de voorlopig door het college opgelegde geheimhouding op 

grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in zijn 

eerstvolgende vergadering te bekrachtigen voor de bijlage B behorend 

bij het raadsvoorstel 

3. de geheimhouding voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel op 

te heffen na gunning van de werken. 

4. een bedrag van € 13.000 beschikbaar te stellen uit de stelpost IP 81.28 

verrekening sportaccommodaties 2015-2020.  

 

Afdeling: 

STZ/JOS 

Auteur: 

Termond, M. 

Email: 

mtermond@haarlem.nl 

Telefoonnr:  

023-5113474 

 

Bestuurlijke context  

Aan de raad wordt voorgesteld de kredieten voor de categorie C 

investeringen (budgetbevoegheid raad) uit het Investeringsplan voor 

de jaarschijf 2016 beschikbaar te stellen aan het college. Dit betreft 

de IP posten 81.06 en IP 81.28. In het Investeringsplan zijn middelen 

beschikbaar voor het kwalitatief goed onderhouden van 

gemeentelijke (buiten)sportcomplexen wat betreft de sportvelden en 

vervangingsinvesteringen van kunstgrasvelden. 

 

De geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet op bijlage B behorend 

bij het raadsvoorstel wordt door het college opgelegd op basis van 

artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid 

van bestuur. De geheimhouding moet worden bekrachtigd dor de 

raad. Bijlage B vermeldt de hoogte van de kredieten voor de diverse 

werken uit het IP. Door openbaarmaking van de bijlage B is het 

risico dat marktpartijen voor informatie hebben waarop zij bij de 

aanbesteding hun bieding kunnen baseren. Bijlage B wordt openbaar 

zodra de definitieve gunning heeft plaatsgevonden.    
 

 

Portefeuillehouder:  

Snoek, M. 
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Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor: 

1. een krediet van € 1.026.230 excl. btw beschikbaar te stellen voor 

vervangingsinvesteringen sportvelden voor 2016 uit IP 81.06 en 

IP 81.28. 

2. op grond van de economische en financiële belangen van de 

gemeente (artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet 

openbaarheid van bestuur) de voorlopig door het college 

opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van 

de Gemeentewet in zijn eerstvolgende vergadering te 

bekrachtigen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel. 

3. de geheimhouding voor de bijlage B behorend bij het 

raadsvoorstel op te heffen na gunning van de werken 

4. een bedrag van € 13.000 beschikbaar te stellen uit de stelpost IP 

81.28 verrekening sportaccommodaties 2015-2020. 

5. Het college stuurt het voorstel naar de raad, nadat de commissie 

samenleving een advies heeft gegeven. 

 
 

 

Vergadering: 

 

Vergadering BenW d.d. 

15-3-2016 

 

 


