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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Onderbouwing kredietaanvraag Kerklaan parkeervoorziening te Spaarndam 

 

Nummer 2018/372762 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur Mulder, T. 

Telefoonnummer 023-5115224 

Email ttmulder@haarlem.nl 

Kernboodschap  Met deze nota onderbouwt het college de raming voor de Kredietaanvraag ten 

behoeve van de parkeervoorziening aan de Kerklaan te Spaarndam. 

 

Op grond van artikel 86 van de Gemeentewet legt het college aan de commissie 

Beheer geheimhouding op de bij dit besluit behorende bijlage met de daarin 

vermelde bedragen. Dit vanwege de bescherming van de economische of 

financiële belangen van de gemeente alsmede 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.  

 

Bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding is niet aan de orde, nu deze aan 

de commissie is gericht. Het college heft de geheimhouding op, zodra de 

aanbesteding van de uitvoering heeft plaats gevonden en definitief is gegund. 

 

Indien de commissie zich met betrekking tot dit collegebesluit richt tot de raad, en 

de vertrouwelijke aard van de in het besluit opgenomen informatie op dat 

moment onverminderd geldt, dan zal alsnog bekrachtiging van de opgelegde 

geheimhouding dienen te plaats te vinden, als bedoeld in artikel 25, derde lid van 

de Gemeentewet. In dat geval is ook alleen de raad bevoegd de opgelegde 

geheimhouding op te heffen. 

 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter kennisname naar de commissie Beheer 

 

 

 

 

Relevante eerdere Geen 
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besluiten 

Besluit College  

d.d. 10 juli 2018 

 

 

Besluit:  
1. De raming voor het krediet voor de parkeervoorziening aan de Kerklaan ter 

beschikking te stellen aan de commissie Beheer.  
2. Op de bij dit besluit behorende bijlage geheimhouding op te leggen aan de 

commissie Beheer, op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet, 
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 geheimhouding is van kracht 
tot na de definitieve gunning van het project aan een uitvoerende partij. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Op verzoek van de commissie Beheer is een onderbouwing gevraagd voor de kredietaanvraag voor 

het project Kerklaan parkeervoorziening te Spaarndam.  

 

2. Besluitpunten college 
1. De raming voor het krediet voor de parkeervoorziening aan de Kerklaan ter beschikking te 

stellen aan de commissie Beheer.  
2. Op de bij dit besluit behorende bijlage geheimhouding op te leggen aan de commissie 

Beheer, op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet, 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 geheimhouding is van kracht tot 
na de definitieve gunning van het project aan een uitvoerende partij. 

 

3. Beoogd resultaat 

Op basis van de toelichting op de raming kan de commissie besluiten of de kredietaanvraag een 

hamerstuk is of dat het ter bespreking naar de raad gaat. 

 

 

 

4. Argumenten 

Geheimhouding: Indien er geen geheimhouding op de bijlage wordt opgelegd tot en met de 

aanbesteding van de uitvoerende werkzaamheden bestaat de kans dat de inschrijvers hun 

inschrijving baseren op de in dit besluit genoemde bedragen. Hierdoor is een marktconforme en 

gelijkwaardige inschrijving niet meer mogelijk. De geheimhouding kan na de definitieve gunning aan 

de uitvoerende partij worden opgeheven. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen 

 

6. Uitvoering 

- 

 

7. Bijlagen 

Raming (GEHEIM) 

 

 

 

 


