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ONDERWERP
Opheffen geheimhoudingsplicht artikel 55 lid 3 Gemeentewet (initiatiefvoorstel fractie SP).
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Het college heeft geheimhouding opgelegd m.b.t. informatie over het verloop van de reserve
onderwijshuisvesting. Deze informatie is als achtergrondinformatie bij de voorjaarsnota aan de
raadsleden beschikbaar gesteld, op verzoek van het Breed Financieel Overleg.
PROBLEEMSTELLING
De SP-fractie is niet akkoord met deze geheimhouding en wenst deze stukken in openbaarheid te
kunnen bespreken bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012. Deze onderliggende informatie
leidt tot een besluit tot de vorming van de reserve onderwijshuisvesting en over welke omvang
deze moet hebben. Daarbij wordt openbare informatie gebruikt als leerlingenprognoses en vormt
het door de raad vastgestelde onderwijshuisvestingsbeleid de leidraad. Daarnaast is deze reserve
bestemd als vervanging voor alle gebouwen die nu bestaan in de huidige vorm tegen de huidige
waarde. Echter moeten scholen, die nu of in de toekomst gebouwd worden, voldoen aan andere
eisen dan 30 jaar geleden. Dat maakt per definitie dat er andere keuzes gemaakt moeten worden
en dat de financieel-economische positie van de gemeente in geen geval in het geding is bij
openbaarmaking van de berekeningen.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Ingevolge artikel 55 lid 3 Gemeentewet kan de raad besluiten de geheimhouding op te heffen.
COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
Niet van toepassing.
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VOORSTEL INITIATIEFNEMER
De geheimhouding die het college heeft opgelegd ten aanzien van informatie reserve
onderwijshuisvesting opheffen.
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
De SP-fractie,
B. Peterse
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van de SP-fractie d.d. van 6 juni 2012;

besluit:
De geheimhouding die het college heeft opgelegd ten aanzien van informatie reserve
onderwijshuisvesting op te heffen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

