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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 collegestukken. 

Behandelvoorstel voor 
commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie 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 besluit: 
 
1.    De geheimhouding op te heffen van de hieronder vermelde collegebesluiten: 

 Bijlage bij nota Vrijgave concept Ontwikkelingskader Lieven de Key 
(2011/122549) 

 Bijlage bij nota Convenant Borging Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering en Verwervingsstrategie Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering (2018/264091) 

 Bijlage bij Instemmen met het DO en kostenraming nieuwbouw Rudolf 
Steiner College en renovatie  Rudolf Steinerschool (2019/144778) 

 Bijlagen 4 t/m 7 bij Verkoop pand Gedempte Oude Gracht 24 
(2019/185501) 

 Bijlagen 1 t/m 7 bij Vondelweg 511 Verkoop pand (2019/447554) 

 Bijlage 2 t/m 4 bij Verkoop Bakkerstraat 62 (2019/502250) 

 Bijlage 2 t/m 4 bij Verkoop Brouwersstraat 30 zwart (2019/352496) 

 Bijlagen 1 en 2 bij Verkoop uitgeefbare grond aan Minckelersweg 
waarderpolder (2019/294481) 
 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
 
 
 

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
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2012/22-maart/20:00/Vrijgave-concept-Ontwikkelingskader-Lieven-de-Key/2011122549-BW-Nota-Vrijgave-concept-Ontwikkelingskader-Lieven-de-Key2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2012/22-maart/20:00/Vrijgave-concept-Ontwikkelingskader-Lieven-de-Key/2011122549-BW-Nota-Vrijgave-concept-Ontwikkelingskader-Lieven-de-Key2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018264048-1-Convenant-Borging-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-en-Verwervingsstrategie-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018264048-1-Convenant-Borging-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-en-Verwervingsstrategie-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018264048-1-Convenant-Borging-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-en-Verwervingsstrategie-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/09-mei/17:00/Instemmen-met-het-definitief-ontwerp-nieuwbouw-Rudolf-Steiner-College-en-renovatie-Rudolf-Steiner-School/2019144778-1-Instemmen-met-het-DO-en-kostenraming-nieuwbouw-Rudolf-Steiner-College-en-renovatie-Rudolf-Steiner-School-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/09-mei/17:00/Instemmen-met-het-definitief-ontwerp-nieuwbouw-Rudolf-Steiner-College-en-renovatie-Rudolf-Steiner-School/2019144778-1-Instemmen-met-het-DO-en-kostenraming-nieuwbouw-Rudolf-Steiner-College-en-renovatie-Rudolf-Steiner-School-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-juni/19:30/Gedempte-Oude-Gracht-24-verkoop-pand/2019185406-1-Verkoop-pand-Gedempte-Oude-Gracht-24-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-juni/19:30/Gedempte-Oude-Gracht-24-verkoop-pand/2019185406-1-Verkoop-pand-Gedempte-Oude-Gracht-24-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/29-augustus/17:00/17-35-uur-Vondelweg-511-Verkoop-pand-lichte-voorhangprocedure-JB/2019447554-1-Vondelweg-511-Verkoop-pand-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/Bakkerstraat-62-verkoop-pand-lichte-voorhangprocedure/2019502250-1-Bakkerstraat-62-verkoop-pand-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/1-Verkoop-woning-Brouwersstraat-30-zwart.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/21-45-uur-Verkoop-uitgeefbare-grond-aan-de-Minckelersweg-Waarderpolder-zware-voorhangprocedure-JB
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/21-45-uur-Verkoop-uitgeefbare-grond-aan-de-Minckelersweg-Waarderpolder-zware-voorhangprocedure-JB
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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 
collegebesluit geeft het resultaat weer van een in dit kader gehouden periodieke inventarisatie van 
de betrokken collegestukken . Bij deze inventarisatie wordt de in de bijlagen vermelde motivering 
getoetst aan de actuele stand van zaken. 
 
2. Besluit college 

Het college besluit: 

1. De geheimhouding op te heffen van de hieronder vermelde collegebesluiten: 
 

 Bijlage bij nota Vrijgave concept Ontwikkelingskader Lieven de Key (2011/122549) 

 Bijlage bij nota Convenant Borging Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en 
Verwervingsstrategie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (2018/264091) 

 Bijlage bij Instemmen met het DO en kostenraming nieuwbouw Rudolf Steiner College en 
renovatie  Rudolf Steinerschool (2019/144778) 

 Bijlagen 4 t/m 7 bij Verkoop pand Gedempte Oude Gracht 24 (2019/185501) 

 Bijlagen 1 t/m 7 bij Vondelweg 511 Verkoop pand (2019/447554) 

 Bijlage 2 t/m 4 bij Verkoop Bakkerstraat 62 (2019/502250) 

 Bijlage 2 t/m 4 bij Verkoop Brouwersstraat 30 zwart (2019/352496) 

 Bijlagen 1 en 2 bij Verkoop uitgeefbare grond aan Minckelersweg waarderpolder 
(2019/294481) 

 
 
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. 
 
 
 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2012/22-maart/20:00/Vrijgave-concept-Ontwikkelingskader-Lieven-de-Key/2011122549-BW-Nota-Vrijgave-concept-Ontwikkelingskader-Lieven-de-Key2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018264048-1-Convenant-Borging-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-en-Verwervingsstrategie-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018264048-1-Convenant-Borging-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-en-Verwervingsstrategie-Jeugdbescherming-en-Jeugdreclassering-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/09-mei/17:00/Instemmen-met-het-definitief-ontwerp-nieuwbouw-Rudolf-Steiner-College-en-renovatie-Rudolf-Steiner-School/2019144778-1-Instemmen-met-het-DO-en-kostenraming-nieuwbouw-Rudolf-Steiner-College-en-renovatie-Rudolf-Steiner-School-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/09-mei/17:00/Instemmen-met-het-definitief-ontwerp-nieuwbouw-Rudolf-Steiner-College-en-renovatie-Rudolf-Steiner-School/2019144778-1-Instemmen-met-het-DO-en-kostenraming-nieuwbouw-Rudolf-Steiner-College-en-renovatie-Rudolf-Steiner-School-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-juni/19:30/Gedempte-Oude-Gracht-24-verkoop-pand/2019185406-1-Verkoop-pand-Gedempte-Oude-Gracht-24-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/29-augustus/17:00/17-35-uur-Vondelweg-511-Verkoop-pand-lichte-voorhangprocedure-JB/2019447554-1-Vondelweg-511-Verkoop-pand-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/Bakkerstraat-62-verkoop-pand-lichte-voorhangprocedure/2019502250-1-Bakkerstraat-62-verkoop-pand-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/1-Verkoop-woning-Brouwersstraat-30-zwart.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/21-45-uur-Verkoop-uitgeefbare-grond-aan-de-Minckelersweg-Waarderpolder-zware-voorhangprocedure-JB
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/21-45-uur-Verkoop-uitgeefbare-grond-aan-de-Minckelersweg-Waarderpolder-zware-voorhangprocedure-JB
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5. Risico’ s en kanttekeningen 

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

6. Uitvoering 

Na besluitvorming wordt deze op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en treedt het besluit in 
werking. 
 
7. Bijlage 
 
1. Overzicht Collegebesluiten vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2020 nog  

geheimhouding geldt 
 

 
 


