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Raadsvergadering 21 december 2021 

Volgnummer 115-2021 

Onderwerp 
Bekrachtigen geheimhouding bijlage Businesscase KKC 

Maastricht-west/Belfort d.d. 12 november 2021 

Domeinvergadering Sociaal 

Programmanummer 4 Onderwijs 

Registratienummer 2021-32879 

Collegevergadering 23 november 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Organisatieonderdeel BO Sociaal 

Behandelend ambtenaar 

PMJ Muijrers 

Telefoonnummer: 06-11345986 

peggy.muijrers@maastricht.nl 

Bijlagen  Naam bijlage 1 Raadsbesluit 
 

 
 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Het college heeft op 23 november 2021 besloten tot het opleggen van geheimhouding op de bijlage 

Businesscase KKC Maastricht-west/Belfort d.d. 12 november 2021 totdat er sprake is van een 

aanbesteding en definitieve gunning heeft plaatsgevonden. Een en ander op grond van artikel 25 lid 2 en 

artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet en op grond van de Wet openbaarheid van bestuur artikel 10 lid 2 sub 

b en g. In de businesscase is namelijk de gedetailleerde, cijfermatige onderbouwing van het benodigde 

investeringskrediet opgenomen. De volgens artikel 25 Gemeente opgelegde verplichting tot 

geheimhouding vervalt indien de oplegging niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering wordt 

bekrachtigd. Als de raad instemt met dit voorstel is de geheimhouding bekrachtigd. 

 

Beslispunten 

1. De op grond van artikel 25 lid 2 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet en op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur artikel 10 lid 2 sub b en g, opgelegde geheimhouding op bijlage 2 

Businesscase KKC Maastricht-west/Belfort d.d. 12 november 2021 van het raadsvoorstel Nieuwbouw 
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kernkindcentrum Maastricht-west/Belfort: huisvesting J.F. Kennedy, Emile Wesly en 

kinderopvang Samen Spelen te bekrachtigen en te laten voortduren totdat er sprake is van een 

aanbesteding en definitieve gunning heeft plaatsgevonden. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

In de bijlage Businesscase KKC Maastricht-west/Belfort d.d. 12 november 2021 bij raadsvoorstel 

Nieuwbouw kernkindcentrum Maastricht-west/Belfort: huisvesting J.F. Kennedy, Emile Wesly en 

kinderopvang Samen Spelen, is de gedetailleerde, cijfermatige onderbouwing van het gevraagde 

investeringskrediet opgenomen. In verband met de nog uit te voeren aanbesteding(en) heeft het college 

in haar vergadering van 23 november jl. de geheimhouding op deze bijlage gelegd. Een en ander op 

grond van artikel 25 lid 2 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet en op grond van de Wet openbaarheid 

van bestuur artikel 10 lid 2 sub b en g. De geheimhouding op de financiële bijlage vervalt automatisch 

zodra er sprake is van een aanbesteding en definitieve gunning heeft plaatsgevonden.  

 

2. Gewenste situatie. 

Bekrachtigen van de geheimhouding.  

 

 Indicatoren. 

Niet van toepassing. 

 

3. Argumenten. 

De geheimhouding is nodig voor de bescherming van belangen zoals bedoeld in artikel 25 lid 2 en artikel 

86 lid 2 van de Gemeentewet en op grond van de Wet openbaarheid van bestuur artikel 10 lid 2 sub b en 

g. Het gaat dan in het bijzonder om de economische en financiële belangen van de gemeente, immers de 

openbaarheid van de bedragen in de businesscase kunnen aanbestedingen negatief beïnvloeden. 

 

4. Alternatieven. 

Niet van toepassing. 

 

5. Financiën. 

Niet van toepassing. 
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6. Vervolg. 

Het besluit tot oplegging van geheimhouding wordt opgenomen in het register geheime informatie van de 

raad. Dit register wordt periodiek aan de raad voorgelegd met een voorstel over handhaving dan wel 

(gedeeltelijke) opheffing van de geheimhouding. Hiermee wordt voorkomen dat bepaalde informatie 

onnodig lang niet openbaar is. 

 

In de domeinvergadering sociaal en de raadsvergadering van december 2021 zal het raadsvoorstel 

Nieuwbouw kernkindcentrum Maastricht-west/Belfort: huisvesting J.F. Kennedy, Emile Wesly en 

kinderopvang Samen Spelen worden behandeld, waarvan de voornoemde bijlage - waarop 

geheimhouding is opgelegd – deel uitmaakt. 

 

7. Participatie 

Niet van toepassing. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 november 2021, organisatieonderdeel 

BO Sociaal, no. 2021-32879; 

 

gelet op de op grond van artikel 25 lid 2 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet en op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur artikel 10 lid 2 sub b en g 

 

BESLUIT: 

1. De opgelegde geheimhouding op bijlage 2 Businesscase KKC Maastricht-west/Belfort d.d. 12 

november 2021 van het raadsvoorstel Nieuwbouw kernkindcentrum Maastricht-west/Belfort: 

huisvesting J.F. Kennedy, Emile Wesly en kinderopvang Samen Spelen  te bekrachtigen en te 

laten voortduren totdat er sprake is van een aanbesteding en definitieve gunning heeft 

plaatsgevonden. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 21 december 

2021. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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