
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Informatienota over het 'project lelie' 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2016/497623) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissie Bestuur 

  

Ter kennisname 

 

 

 

Afdeling: 

DVV/VH 

Auteur: 

Roos, K. 

Email: 

kroos@haarlem.nl 

Telefoonnr:  

023-5114607 

 

Bestuurlijke context  

In het Actieprogramma Integrale veiligheid en handhaving 2016 is de 

aanpak van ondermijnende activiteiten rond de Schoterweg en omgeving 

aangemerkt als een prioriteit. Met deze nota wordt de aanpak geschetst en 

de ontwikkeling naar een toekomstbeeld voor de wijk aangegeven. 

 

geheimhouding bijlage: 

Op de als bijlage bij de nota gevoegde Projectplan Lelie wordt 

geheimhouding opgelegd.  

Door wie aan wie: De geheimhouding wordt opgelegd door het college aan 

de leden van de commissie bestuur  

Wat is de grondslag: artikel 86 tweede lid Gemeentewet. 

Is bekrachtiging nodig: neen. 

Wie is bevoegd op te heffen: het college  

Motivering van de geheimhouding: De reden van geheimhouding is dat 

uit het Projectplan de informatie afgeleid zou kunnen worden die opsporing 

en vervolging van strafbare feiten zou kunnen belemmeren (c-grond van 

artikel 10 tweede lid Wob). Daarnaast kan het belemmerend werken voor 

de handhavingstaak van de gemeente, ten aanzien van objecten, personen 

en rechtspersonen waarop de aanpak zich richt (d-grond van artikel 10 

tweede lid Wob).  

Tot wanneer duurt de geheimhouding:  De termijn van geheimhouding 

wordt vooralsnog gesteld op twee jaar na dit besluit, maar wordt bepaald 

aan de hand van de stand van het project op dat moment en of dan de 

noodzaak van het in stand houden van de geheimhouding nog aanwezig is. 
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Collegebesluit 

1. Het college informeert commissie bestuur over het project Lelie 

2. Het college legt geheimhouding op als bedoeld in artikel 86 

Gemeentewet ten aanzien van bijlage A. "Projectplan Lelie" vanwege 

de belangen zoals genoemd in artikel 10 tweede lid aanhef en onder c, 

d van de Wob. 
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