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Raadsstuk 

 

Onderwerp  
Actuele status geheimhouding raadsstukken 

Nummer 2020/0155080 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling BC 

Auteur van Heusden, J. 

Telefoonnummer 14023 

Email j.v.heusden@haarlem.nl  

Kernboodschap Geheimhouding wordt steeds zo beperkt mogelijk opgelegd, zowel qua omvang 
van de informatie als de periode waarvoor de geheimhouding geldt. Met de raad 
is afgesproken dat ten aanzien van geheimhoudingsbesluiten periodiek wordt 
beoordeeld of deze ook weer kan worden opgeheven, om zodoende te voldoen 
aan deze wettelijke verplichting. Dit besluit is het resultaat van een in dit kader 
gehouden nieuwe inventarisatie van de raadsstukken. 

Behandelvoorstel voor 
commissie 

Het college stuurt dit besluit ter advisering naar de commissie Bestuur. Dit omdat 
het college met dit besluit uitvoering geeft aan de door de raad vastgestelde 
beleidsregel. 

Relevante eerdere 
besluiten 

Het raadstuk Actualisering regels rond geheimhouding (2015/34307), waarmee de 
raad op 12 maart 2015 de geactualiseerde notitie Minimaliseren aantal geheime 
stukken en het geactualiseerde Protocol geheimhoudingsplicht heeft vastgesteld. 

Besluit College 
d.d. 22 september 2020 

 
Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 
 
de secretaris,                                           de burgemeester, 

Besluit Raad dd. …………. 
(wordt ingevuld door 
griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

De geheimhouding op te heffen van de hieronder vermelde raadsstukken, 

waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft  bekrachtigd en indien van 

toepassing de besloten verslagen van de commissievergaderingen waarin 

deze nota’s werden behandeld: 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/12-maart/19:30/Actualisering-regels-rond-geheimhouding-1/2015034307-2-Raadsstuk-Actualisering-regels-rond-geheimhouding-1.pdf
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a. Bijlage bij raadsstuk Overdracht 

Slachthuisterrein (2013/151176) zoals 

bekrachtigd door de raad op 26 

september 2013 en het verslag van de 

commissie Ontwikkeling van 19 

september 2013 

 

b. Bijlage D bij raadsstuk Aanvullende afspraken over 
koopovereenkomst de Entree (2014/93972)  zoals bekrachtigd door 
de raad op 15 mei 2014  

c. Bijlage A bij raadsstuk Openen grondexploitatie Raaks 3e fase 
(2016/35903)  zoals bekrachtigd door raad op 31 maart 2016 

d. Bijlage bij Zelfbouwkavel Stockholmstraat, vaststellen kavelpaspoort 
en verkoopprocedure (2017/434354) zoals bekrachtigd door de raad 
op 15 februari 2018  

e. Bijlage B bij Kredieten vrijgeven vervangingsinvesteringen 
sportvelden jaarschijf 2019 en uitbreiding areaal Groei van Haarlem 
(2018/670718) zoals bekrachtigd door de raad op 28 februari 2019  

f. Bijlage 2 bij Vaststellen Startnotitie Sporthal Sportweg, 
verhogen  krediet en aanvraag voorbereidingskrediet.(2019/868380) 
zoals bekrachtigd door de raad op 19 december 2019  

g. Bijlage B bij Kredieten investeringen sportvelden 2020 
(2019/842194) zoals bekrachtigd door de raad op 19 december 2019 

 

 

M.C.C.  Philips                             J. Wienen 

 

 

 Griffier                                          Voorzitter 

 

 
1. Inleiding  
 
Geheimhouding wordt steeds zo beperkt mogelijk opgelegd, hetgeen inhoudt dat op zo min mogelijk 
informatie geheimhouding rust en voor een zo beperkt mogelijk periode. Met de raad is afgesproken 
dat geheimhoudingsbesluiten periodiek worden beoordeeld op de mogelijkheid om de 
geheimhouding op te heffen, om zodoende aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Dit raadsstuk 
geeft het resultaat weer van een in dit kader gehouden periodieke inventarisatie van de betrokken 
raadsstukken . Bij deze inventarisatie wordt de in de bijlagen vermelde motivering getoetst aan de 
actuele stand van zaken. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2013/19-september/20:00/Overdracht-Slachthuisterrein/2013151176-Raadsstuk-Overdracht-Slachthuisterrein1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2013/19-september/20:00/Overdracht-Slachthuisterrein/2013151176-Raadsstuk-Overdracht-Slachthuisterrein1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/15-mei/19:30/Aanvullende-afspraken-over-koopovereenkomst-de-Entree/2014093972-2-Raadsstuk-Aanvullende-afspraken-over-koopovereenkomst-De-Entree-inclusief-bijlagen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/15-mei/19:30/Aanvullende-afspraken-over-koopovereenkomst-de-Entree/2014093972-2-Raadsstuk-Aanvullende-afspraken-over-koopovereenkomst-De-Entree-inclusief-bijlagen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/17-maart/20:00/20-40-uur-Openen-grondexploitatie-Raaks-3e-fase-JvS/2016035903-2-Raadsstuk-Openen-grondexploitatie-Raaks-3e-fase-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/17-maart/20:00/20-40-uur-Openen-grondexploitatie-Raaks-3e-fase-JvS/2016035903-2-Raadsstuk-Openen-grondexploitatie-Raaks-3e-fase-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017434354-1-Zelfbouwkavel-Stockholmstraat-vaststellen-kavelpaspoort-en-verkoopprocedure-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017434354-1-Zelfbouwkavel-Stockholmstraat-vaststellen-kavelpaspoort-en-verkoopprocedure-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/07-februari/17:00/20-00-uur-Investeringen-sportvelden-IP-2019-MS/2018670718-1-Investeringen-sportvelden-Investeringsplan-Sport-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/07-februari/17:00/20-00-uur-Investeringen-sportvelden-IP-2019-MS/2018670718-1-Investeringen-sportvelden-Investeringsplan-Sport-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/07-februari/17:00/20-00-uur-Investeringen-sportvelden-IP-2019-MS/2018670718-1-Investeringen-sportvelden-Investeringsplan-Sport-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-december/18:30/Vrijgeven-krediet-Sporthal/2019868380-1-Vrijgeven-uitvoeringskrediet-en-vaststellen-functioneel-programma-van-eisen-sporthal-Sportweg-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-december/18:30/Vrijgeven-krediet-Sporthal/2019868380-1-Vrijgeven-uitvoeringskrediet-en-vaststellen-functioneel-programma-van-eisen-sporthal-Sportweg-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-december/18:30/Vrijgeven-krediet-Sporthal/2019868380-1-Vrijgeven-uitvoeringskrediet-en-vaststellen-functioneel-programma-van-eisen-sporthal-Sportweg-2.pdf
file:///C:/Users/heusdej/AppData/Local/Temp/61.%09Bijlage%20B%20bij%20Kredieten%20investeringen%20sportvelden%202020%20(2019/842194)
file:///C:/Users/heusdej/AppData/Local/Temp/61.%09Bijlage%20B%20bij%20Kredieten%20investeringen%20sportvelden%202020%20(2019/842194)
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2. Voorstel aan de raad 

 Het college stelt de raad voor de geheimhouding op te heffen van de hieronder   
              vermelde raadsstukken, waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft   
              bekrachtigd: 
 

 Bijlage bij raadsstuk Overdracht Slachthuisterrein (2013/151176) zoals bekrachtigd 
door de raad op 26 september 2013 en het verslag van de commissie Ontwikkeling 
van 19 september 2013 

 

 Bijlage D bij raadsstuk Aanvullende afspraken over koopovereenkomst de Entree 
(2014/93972)  zoals bekrachtigd door de raad op 15 mei 2014 

 Bijlage A bij raadsstuk Openen grondexploitatie Raaks 3e fase (2016/35903)  zoals 
bekrachtigd door raad op 31 maart 2016 

 Bijlage bij Zelfbouwkavel Stockholmstraat, vaststellen kavelpaspoort en verkoopprocedure 
(2017/434354) zoals bekrachtigd door de raad op 15 februari 2018 

 Bijlage B bij Kredieten vrijgeven vervangingsinvesteringen sportvelden jaarschijf 2019 en 
uitbreiding areaal Groei van Haarlem (2018/670718) zoals bekrachtigd door de raad op 28 
februari 2019 

 Bijlage 2 bij Vaststellen Startnotitie Sporthal Sportweg, verhogen  krediet en aanvraag 
voorbereidingskrediet.(2019/868380) zoals bekrachtigd door de raad op 19 december 2019 

 Bijlage B bij Kredieten investeringen sportvelden 2020 (2019/842194) zoals bekrachtigd door 
de raad op 19 december 2019 

 
3. Beoogd resultaat 

Minimalisering van het aantal geheime stukken.  
 

4. Argumenten 

Opheffing van de geheimhouding op de stukken is mogelijk nu de gronden daarvoor niet langer 
bestaan 
In de bijlagen bij dit besluit is per stuk aangegeven waarom de eerder opgelegde geheimhouding kan 
worden opgeheven. In alle gevallen geldt dat het belang zoals genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur, op grond waarvan de geheimhouding in deze gevallen werd opgelegd, 
inmiddels niet meer aan de orde is. 
 
5. Risico’ s en kanttekeningen 

Tegen een besluit tot opheffing van de geheimhouding kan een belanghebbende bezwaar maken en 
beroep instellen.  
 

6. Uitvoering 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2013/19-september/20:00/Overdracht-Slachthuisterrein/2013151176-Raadsstuk-Overdracht-Slachthuisterrein1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/15-mei/19:30/Aanvullende-afspraken-over-koopovereenkomst-de-Entree/2014093972-2-Raadsstuk-Aanvullende-afspraken-over-koopovereenkomst-De-Entree-inclusief-bijlagen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/15-mei/19:30/Aanvullende-afspraken-over-koopovereenkomst-de-Entree/2014093972-2-Raadsstuk-Aanvullende-afspraken-over-koopovereenkomst-De-Entree-inclusief-bijlagen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/17-maart/20:00/20-40-uur-Openen-grondexploitatie-Raaks-3e-fase-JvS/2016035903-2-Raadsstuk-Openen-grondexploitatie-Raaks-3e-fase-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017434354-1-Zelfbouwkavel-Stockholmstraat-vaststellen-kavelpaspoort-en-verkoopprocedure-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017434354-1-Zelfbouwkavel-Stockholmstraat-vaststellen-kavelpaspoort-en-verkoopprocedure-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/07-februari/17:00/20-00-uur-Investeringen-sportvelden-IP-2019-MS/2018670718-1-Investeringen-sportvelden-Investeringsplan-Sport-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/07-februari/17:00/20-00-uur-Investeringen-sportvelden-IP-2019-MS/2018670718-1-Investeringen-sportvelden-Investeringsplan-Sport-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-december/18:30/Vrijgeven-krediet-Sporthal/2019868380-1-Vrijgeven-uitvoeringskrediet-en-vaststellen-functioneel-programma-van-eisen-sporthal-Sportweg-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-december/18:30/Vrijgeven-krediet-Sporthal/2019868380-1-Vrijgeven-uitvoeringskrediet-en-vaststellen-functioneel-programma-van-eisen-sporthal-Sportweg-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-december/18:30/Vrijgeven-krediet-Sporthal/2019868380-1-Vrijgeven-uitvoeringskrediet-en-vaststellen-functioneel-programma-van-eisen-sporthal-Sportweg-2.pdf
file:///C:/Users/heusdej/AppData/Local/Temp/61.%09Bijlage%20B%20bij%20Kredieten%20investeringen%20sportvelden%202020%20(2019/842194)
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Na besluitvorming wordt deze op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en treedt het besluit in 
werking.  
 
7. Bijlage 
 
1. Overzicht Raadsstukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2020 nog 

geheimhouding geldt 


