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Onderwerp: Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1: financiën scholenprogramma 

 

1. Voorstel 

• Op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding op 

bijlage 1: financiën scholenprogramma op basis van artikel 10 lid 2b Wob conform de in het 

raadsvoorstel 7367 onder argumenten weergegeven onderbouwing te bekrachtigen. 

 

2. Inleiding 

De raad heeft gevraagd inzicht te krijgen in het totaaloverzicht van de financiële stand van zaken 

in het scholenprogramma. De raad wordt geïnformeerd in de vorm van een raadsbrief. In lijn met 

de gemaakte afspraken met alle samenwerkingspartners is de financiële bijlage geheim. 

 

3. Publiekssamenvatting 

In het scholenprogramma wordt gewerkt aan veilige en toekomstbestendige 

onderwijshuisvesting. In dit programma is inmiddels een groot aantal projecten in uitvoering 

c.q. gerealiseerd. De raadsbrief geeft inzicht in de financiële stand van zaken. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende en controlerende rol vanuit 

budgetbeheer en conform artikel 25 lid 3 van de gemeentewet. 

5. Beoogd effect 

Geheimhouding op de financiële bijlage 1: financiën Scholenprogramma 

 

6. Historische context 

De raad is door middel van presentaties in de afgelopen jaren meegenomen in de ontwikkelingen van 

het totale scholenprogramma. Daarnaast zijn per project kredietaanvragen gedaan. In lijn met de 

toezeggingen in deze eerdere presentaties wordt nu de stap gemaakt naar het totaaloverzicht van 

het programma. 
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7. Argumenten 

Geheimhouding 

Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob blijft het verstrekken van informatie 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische en financiële 

belangen van de gemeente. Door het openbaar maken van deze bijlage wordt de 

onderhandelingspositie van de gemeente dusdanig verzwakt dat haar financiële belangen in 

aanmerkelijke mate worden geschaad. Dit omdat de gegevens uit de bijlage de basis vormen voor de 

opdrachten die moeten worden weggezet. Het belang van de openbaarheid weegt niet op tegen het 

financiële belang van de gemeente.   

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

- 

 

9. Financiële paragraaf 

Zie raadsbrief. 

10. Communicatie 

Geen actieve externe communicatie. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Om de raad grip te geven op een hoger detailniveau is de financiële bijlage voor bespreking 

geagendeerd in de auditcommissie van 20 juni 2021. 
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