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Nr. RV16.0079 (2016) 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
Onder geheimhouding ter inzage leggen financiële informatie Parkeervisie 

 

 
Aan de fractie Beter voor Den Helder 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 21 oktober 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het onder geheimhouding ter inzage 

leggen van financiële informatie inzake de Parkeervisie: 

 

Vraag 1.  

Is onze vaststelling juist dat bij dit raadsbesluit om tot geheimhouding van de bijlage bij de Parkeervisie 

te besluiten, een raadsvoorstel ontbreekt en dat daarmee ook de formulering van de noodzakelijke 

motivatie en onderbouwing voor geheimverklaring ontbreekt?  

 

Vraag 2.  

De fractie van Beter voor Den Helder is van mening dat de noodzaak tot geheimhouding inhoudelijk niet 

wordt gemotiveerd en dat geheimhouding ook niet met redelijke argumenten kan worden verdedigd. Wat 

zijn uw inhoudelijke overwegingen om de bijlage geheim te willen houden?  

 

Vraag 3.  

Deelt u onze mening dat de betreffende bijlage bij de Parkeervisie 2016-2019 een bestuurlijke 

aangelegenheid is zoals wordt bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur?  

 

Vraag 4.  

Indien door een bestuursorgaan een beroep op artikel 10, lid 2 onder b van de WOB wordt gedaan, is 

het essentieel dat in het besluit concreet wordt gemaakt, wordt gepreciseerd en onderbouwd, wat de 

eventuele schade voor het bestuursorgaan is of kan worden.  

Welke financiële en/of economische schade kan de gemeente Den Helder lijden indien de bijlage bij de 

Parkeervisie 2016-2019 openbaar is en zal blijven of openbaar moet worden op grond van een WOB-

verzoek?  

 

Vraag 5.  

Deelt u onze mening dat u, als college van B&W, met dit raadsbesluit tot geheimhouding, de 

gemeenteraad aanspoort tot het nemen van een mogelijk onrechtmatig besluit?  

 

Vraag 6.  

Als u onze mening niet deelt, waarom niet? 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Vraag 1 

Op 5 oktober 2016 hebben wij, door tussenkomst van uw griffie, u schriftelijk geïnformeerd over het 

onder geheimhouding ter inzage leggen van financiële informatie behorende bij de stukken over de 

Parkeervisie en onze voorstellen daaromtrent. Het verzoek om de geheimhouding door de raad te 

laten bekrachtigen vindt te doen gebruikelijk, anders dan met een raadvoorstel, op deze wijze plaats.   

 

Vraag 2 

In bovengenoemd schrijven is de motivatie voor de opgelegde geheimhouding aangegeven. Zoals 

daarin vermeld houdt dit verband met de mogelijkheid tot hernieuwde aanbesteding van uitvoerende 

taken binnen het parkeerbeheer. 
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Vraag 3 

In het kader van het informeren van onder anderen de gemeenteraad geeft artikel 25 van de 

Gemeentewet het college de bevoegdheid om de gemeenteraad, voorshands (zie lid 3), 

geheimhouding op te leggen. In dit artikel wordt de uitoefening van die bevoegdheid verbonden aan 

artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur. In lid 2 van dit artikel wordt aangegeven dat in geval 

van een economisch of financieel belang het openbaar maken achterwege kan blijven. In dit geval 

betreft het uitgesplitste financiële informatie. Indien het zou gaan om totalen aan kosten en 

opbrengsten, dan is geheimhouding niet aan de orde. Immers dit soort informatie wordt steeds bekend 

gemaakt via de jaarrekening of, zoals wij onlangs hebben gedaan, door middel van een presentatie 

van de verschillende scenario’s voor het reguleren van het parkeren. 
 

Vraag 4 

Naar onze mening hebben wij in de u toegezonden brief gemotiveerd waarom wij tot geheimhouding 

hebben besloten. Het vooraf publiceren van financiële informatie bij aanbestedingsprocedures is niet 

in het belang van de gemeente.  

 

Vragen 5 en 6 

Nee. Aangezien het besluit stoelt op zowel de Gemeentewet als de Wet Openbaarheid van Bestuur is 

er geen sprake van onrechtmatigheid. 

 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 25 oktober 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


