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Geacht College,
Naar aanleiding van de informatievergadering Ruimte van 29 augustus j.l. hebben wij informatie
ontvangen met betrekking tot de restauratie van het Roze Kasteel. In vervolg daarop hebben wij op
11 september j.l., door tussenkomst van de griffie, gevraagd om inzage in de begroting van de
aanneemsom, gezien de opmerking van de wethouder in de informatieavond dat “zij” een aannemer
hadden die het voor 1,2 miljoen wilde maken.
Op 12 september j.l. kregen wij door tussenkomst van de griffie een reactie met de strekking:
“… genoemde bedragen zijn gebaseerd op de prijsaanbieding van de aannemer…… De volledige
inschrijving bevat bedrijfsgevoelige informatie en wordt om die reden niet ter inzage gelegd”.
Op 14 september ontvangen wij naar aanleiding van een telefoontje de volgende reactie op verzoek
van de portefeuillehouder:
“In de informatievergadering is het volgende toegezegd: ‘Het plan voor de renovatie van het kasteel met
kostenraming wordt aan de raad ter beschikking gesteld’.
Dit is gedaan door het bestek met daarbij de raming op basis van de inschrijving beschikbaar te stellen.
Op basis van de informatie die verstrekt is kunt u nagaan welke werkzaamheden uitgevoerd worden en wat
de kosten per onderdeel zijn.
Wij vertrouwen erop dat u hiermee voldoende informatie heeft om te kunnen beoordelen of u bedenkingen
heeft tegen de uitvoering van deze werkzaamheden.
Artikel 2.57, lid 1 van de Aanbestedingswet bepaalt dat een aanbestedende dienst geen informatie
openbaar mag maken die hem door een ondernemer vertrouwelijk is verstrekt. De inschrijfstaat valt
hieronder en wordt daarom niet ter inzage gelegd”

In reactie daarop hebben wij gesteld dat wij als raadslid inzage willen hebben in de stukken en wij niet
hebben gevraagd om de genoemde gegevens openbaar te maken en gepersisteerd in inzage.
Tot op heden, 24 september 2018, hebben wij daar geen reactie meer op gekregen.
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Naar aanleiding van vorenstaande en de informatie die wij eerder ontvingen, hebben wij de volgende
vragen:
1.

Kunnen wij, met een beroep op artikel 169 Gemeentewet, inzage krijgen in de hiervoor bedoelde
informatie, de wethouder spreekt over een aanneemsom, dan weer offerte en later weer over een
prijsaanbieding? Indien betreffende informatie niet openbaar mag worden gemaakt op grond van
de Aanbestedingswet, dan zien wij de informatie graag als geheim gekwalificeerd ter inzage
gelegd.

2.

Kunt u aangeven wat de omvang is van de provinciale subsidiepot waaruit subsidies voor de
restauratie van Brabantse kastelen in de periode tot en met oktober 2018 kunnen worden
verkregen?

3.

Nu besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden, wanneer wordt gestart met de
restauratiewerkzaamheden aan het Roze Kasteel aan?

4.

Wordt er een subsidieaanvraag bij de provincie gedaan voor de geldende deadline en kan de raad
hieromtrent worden geïnformeerd?

5.

Is er een inspectierapport van de monumentenwacht met betrekking tot het Roze Kasteel? Zo ja,
kan dat eveneens ter inzage worden gelegd?

In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,
met vriendelijk groet,

F. van der Lee
Fractievoorzitter Heusden Transparant
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