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Datum 8 juli 2020 

Onderwerp Opheffing geheimhouding begrotingswijziging 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 

in de cyclus? 

Ja, Raadsvoorstel Opheffing geheimhouding 

begrotingswijziging 2019-04 

Portefeuillehouder Burgemeester van Midden 

 

De VLP-fractie heeft vanmiddag kennis kunnen nemen van het raadsvoorstel Opheffing 

geheimhouding begrotingswijziging 2019-04. Gelet op uw voorstel om dit raadsvoorstel toe te 

voegen aan de raadsagenda van morgenavond, verzoekt de VLP antwoord op ondergaande vragen 

voor 9 juli 2020, 12.00 uur.   

 

De VLP fractie heeft de navolgende vragen:  

 

1) Hoe heeft het kunnen gebeuren dat het College bij publicatie van de Jaarrekening de 

feitelijk berustende geheimhouding heeft geschonden op de begrotingscijfers HUIS van 

Roosendaal? 

 

Antwoord: De bekrachtigde geheimhouding op de begrotingswijziging had niet mogen plaatsvinden, 

conform artikel 24 van de gemeentewet die openbaarheid voorschrijft. Abusievelijk is dit in 2018 

voor begrotingswijziging 2019-04 bij het Raadsvoorstel HUIS van Roosendaal wel gebeurd. 

 

Vanuit de optiek dat de administratie van de gemeente en daarmee de jaarcijfers niet geheim 

kunnen zijn is de link met de geheim verklaarde begrotingswijziging van twee jaar geleden niet 

gelegd. 

 

 

 

2)      Zijn er interne processen die dit hadden moeten voorkomen?  

a.       Zo nee, gaat u deze implementeren?  

b.       Zo ja, waarom kon het toch misgaan? 

 

Antwoord: We hebben onze interne screeningsprocessen op college- en raadsvoorstellen. Ondanks 

dit controlemechanisme is de abusievelijk geheim verklaarde begrotingswijziging van twee jaar 

geleden niet opgemerkt. We onderzoeken wat dit betekent voor ons interne controle-

instrumentarium en zullen dit waar nodig aanscherpen om een dergelijke situatie in het vervolg te 

voorkomen. 

 

 

 

 

 



3) Er zijn 3 meldingen nodig geweest voordat de gemeente deze fout zelf had ontdekt. Kunt U 

toelichten of vragen en/of meldingen van raadsleden wel met afdoende zorgvuldigheid 

worden beantwoord?  

 

Antwoord: Beantwoording van vragen en/of meldingen worden altijd met de nodige zorgvuldigheid 

betracht. Vanuit de optiek dat begrotingswijzigingen niet geheim kunnen zijn en de onderliggende 

financiële toelichting en investeringskostenraming dit stempel uiteraard wel hebben, is de koppeling 

met een geheime begrotingswijziging niet gemaakt. 

 

 

4) In het raadsvoorstel wat het College aan de Raad heeft voorgelegd motiveert u expliciet dat 

de begrotingscijfers geheim moeten blijven, u handelt hier ook naar door deze toe te voegen 

onder de geheimhouding. U heeft daad op daad verricht. Kunt u toelichten hoe u deze fout 

heeft kunnen maken?  

 

Antwoord: Met de beste intenties is getracht de (financiële) positie van de gemeente ten opzichte 

van marktpartijen met betrekking tot de aanbesteding van het Huis van Roosendaal te borgen. Dit 

doel is met de verwerking van de begrotingswijziging in de administratie en de jaarstukken nimmer 

in gevaar gekomen. Bij het Raadsvoorstel is geheimhouding opgelegd voor de begrotingscijfers, te 

weten de bijlagen (1. Geheim Financiële toelichting, 2. Geheim Investeringskostenraming, 3. Geheim 

Begrotingswijziging 2019-04). Daarbij is verzuimd de begrotingswijziging van de geheimhouding uit 

te sluiten. 

 

 

5)      Worden besluiten die aan de Raad worden voorgesteld, intern zorgvuldig getoetst? 

a.       Zo ja, waarom heeft het hier volgens u fout kunnen gaan? 

b.       Zo nee, op welke wijze gaat u deze voorgestelde besluiten met meer zorgvuldigheid 

toetsen?  

 

Antwoord: Zie antwoord vraag 2. 

 

 

6) In de begrotingswijziging worden duidelijk bedragen genoemd voor kosten van renovatie, 

tijdelijke huisvesting, digitalisering en losse inrichting. Kunt u precies duiden waarom het 

niet van belang is deze bedragen geheim te verklaren, en bijvoorbeeld de bedragen voor 

reserve onvoorzien en sloopkosten wel?  

 

Antwoord: De cijfers in de begrotingswijziging zijn niet van invloed op aanbestedingen, omdat 

inschrijvers hier geen voordeel uit kunnen halen. De genoemde bedragen worden in de 

aanbestedingen verder uitgesplitst in meerdere percelen. 

 

 

7)      Is het totaal beschikbaar gestelde krediet voor het HUIS van Roosendaal nog geheim?  

a.       Zo ja, waarom is deze nog geheim?  

b.       Zo nee, wat is het totale krediet?  

 

Antwoord:  

Nee, het totale krediet is zichtbaar in de verwerkte begrotingswijziging en bedraagt 34,5 miljoen 

euro. 

 

 

 



8)      Wat vindt u nu achteraf van het Raadsvoorstel wat het College in 2018 aan de Raad heeft 

aangeboden?  

 

Antwoord: We betreuren het geheim verklaren van de begrotingswijziging in het raadsvoorstel in 

2018. De inhoud van het raadsvoorstel was verder juist en het doel van het geheimhouden van de 

onderliggende financiële cijfers legitiem. 

 

 

 

9)      Wat vindt u van het feit dat het College de geheimhouding heeft geschonden?  

Antwoord: Het College wil graag transparant zijn in de P&C stukken naar uw raad en mede daarom 

zijn de toelichtingen op de kredieten uitgebreider toegelicht. Zoals beantwoord bij vraag 1 is hierbij 

geen link gelegd met een geheime begrotingswijziging van twee jaar geleden. Feit is dat hiermee wel 

abusievelijke de geheimhouding is geschonden. Dat had niet gemogen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De burgemeester van Roosendaal, 

 

 

 

 

J.M. van Midden MSc 

 

 

  

 


