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Kernboodschap  Uit nadere juridische toetsing blijkt dat de geheimhouding van de toelichting bij 

het selectieadvies omwille van aanbestedingsrechtelijke wet- en regelgeving moet 

worden verlengd 

 

Gedeeltelijke geheimhouding wordt opgelegd ten aanzien van de toelichting bij dit 

besluit gevoegde selectieadvies, welke geheimhouding voor onbepaalde tijd 

duurt. Dit vanwege de bescherming van de economische en financiële belangen 

van de gemeente op grond van artikel 86 van de Gemeentewet en ter voorkoming 

van een 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. Periodiek zal worden beoordeeld of de geheimhouding op deze 

informatie kan vervallen. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving.  

Relevante eerdere 

besluiten 

- Raadstuk - Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond 

(2021/327593) in de commissie Samenleving van 30 september 2021 en in 

de raadsvergadering van 14 oktober 2021. 

- Collegebesluit - (Voorlopige) selectie van Gegadigden aanbesteding 

jeugdhulp 2022 e.v. (2021/743108) in B&W vergadering van 11 januari 

2022 en commissie Samenleving van 3 februari 2022. 
 

Besluit College  

d.d. 1 februari 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Ten aanzien van de toelichting bij het selectieadvies geheimhouding op te 

leggen aan de commissie Samenleving op grond van artikel 86 van de 

Gemeentewet, vanwege de bescherming van de economische en financiële 

belangen van de gemeente en ter voorkoming van een onevenredige 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210327593-1-Raadsstuk-Regiovisie-Jeugdhulp-Zuid-Kennemerland-en-IJmond-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210743108-1-Voorlopige-selectie-van-Gegadigden-aanbesteding-jeugdhulp-2022-e-v.pdf
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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 geheimhouding duurt voor onbepaalde tijd waarbij periodiek zal worden 

beoordeeld of de geheimhouding op deze informatie kan vervallen. 

 

           de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Na het vaststellen van de Regiovisie en publicatie van de aanbesteding op Tenderned is de pre-

selectiefase voor de verwerving van de Jeugdhulp van start gegaan. Jeugdhulpaanbieders hebben tot 

19 november 2021 de mogelijkheid gehad vragen te stellen en/of opmerkingen te maken over de 

aanbestedingsstukken. De antwoorden op deze vragen zijn, mits niet vertrouwelijk, geanonimiseerd 

beschikbaar gesteld in de Nota van Inlichtingen. Tot 1 december konden jeugdhulpaanbieders zich 

aanmelden voor de pre-selectiefase. Hierna zijn de aanmeldingen van de verschillende 

jeugdhulpaanbieders beoordeeld aan de hand van de criteria opgenomen in de pre-

selectiedocumenten en is bijgaand selectieadvies gepubliceerd.  Eerder is op het selectieadvies 

geheimhouding opgelegd tot 31 december 2021 (BBV 2021/743108).  

 

Uit nadere juridische toetsing blijkt dat de geheimhouding van de toelichting bij het selectieadvies 

omwille van aanbestedingsrechtelijke wet- en regelgeving moet worden verlengd. Gebleken is dat 

deze toelichting op het selectieadvies mogelijke marktverstorende effecten kan hebben en om die 

redenen geheim moet blijven 

 

2. Besluitpunten college 

1. Ten aanzien van de toelichting bij het selectieadvies geheimhouding op te leggen aan de 

commissie Samenleving op grond van artikel 86 van de Gemeentewet, vanwege de 

bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente en ter 

voorkoming van een 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 

geheimhouding duurt voor onbepaalde tijd waarbij periodiek zal worden beoordeeld of de 

geheimhouding op deze informatie kan vervallen. 
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3. Beoogd resultaat 

De geheimhouding ten aanzien van de toelichting bij het selectieadvies wordt verlengd. Periodiek 

wordt gewogen of de geheimhouding kan komen te vervallen. Voorwaarde hiervoor is dat de 

toelichting op het selectieadvies geen marktverstorende werking meer heeft. 

 

4. Argumenten 

Geheimhouding wordt gedeeltelijk opgelegd op grond van de bescherming van de economische en 

financiële belangen van de gemeente en ter voorkoming van een onevenredige bevoordeling of 

benadeling van (derde) partijen. Als de toelichting op de selectie openbaar zou worden, verstoort dat 

een ordentelijk aanbestedingsproces. De geheimhouding duurt voor onbepaalde tijd waarbij 

periodiek zal worden beoordeeld of de geheimhouding op deze informatie kan vervallen. 

 

6. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

7. Uitvoering 

Niet van toepassing 

 

8. Bijlage(n) 

1. GEHEIM Advies (voorlopige) selectie aanbieders jeugdhulp aanbesteding jeugdhulp 2022 e.v. 

2. OPENBAAR Advies (voorlopige) selectie aanbieders jeugdhulp aanbesteding jeugdhulp 2022 e.v. 

 


