
Bijlage 1 bij bestuurlijk behandelvoorstel Actuele status geheime raadsstukken (2021/99363)  
Raadsstukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2021 nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan de geheimhouding worden opgeheven 
         

1. Bijlage A bij raadsstuk Beschikbaar stellen krediet parkeergarage Schalkstad 
(2016/140275) zoals bekrachtigd door de raad op 26 mei 2016 

Nadat de realisatie van de eerste fase is afgerond en de economische en 
financiële belangen van de gemeente zijn gewaarborgd 

2. Bijlagen bij nota Start uitvoeringsfase en aanbesteding Schalkstad eerste fase 
(2016/160736) zoals bekrachtigd door de raad op 26 mei 2016 

Na afronding van de aanbesteding 

3. Bijlage bij raadsstuk Verlengen contract accountant (2016/165496) zoals bekrachtigd 
door de raad op 16 februari 2017 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

4. Bijlagen bij raadsstuk Stedenbouwkundige randvoorwaarden en grondexploitatie Poort 
van Boerhaave - Damiatelocatie (2016/330454) zoals bekrachtigd door de raad op 17 
november 2016 

Eén jaar na het moment van gunning 

5. Bijlage E bij raadsstuk nota van uitgangspunten verkoop Egelantier (2016/501465) zoals 
bekrachtigd door de raad op 16 februari 2017 

Na de definitieve selectie van de marktpartij die de Egelantier gaat 
herontwikkelen 

6. Bekrachtigen geheimhouding gewijzigd deel 2 van bijlage Meerjarenperspectief 
Grondexploitaties 2017-2021 (2017/276631) zoals bekrachtigd door de raad op 28 juni 
2017 

Nadat de in deel 2 van de bijlage Meerjarenperspectief Grondexploitaties 
2017 – 2021 opgenomen grondexploitaties zijn afgesloten 

7. Bijlagen 1, 4, 5, 7 en 8 bij nota Aankoop Californiëplein 2, Schalkstad (2017/182508) 
zoals bekrachtigd door de raad op 1 juni 2017 

Na het sluiten van de grondexploitatie Schalkstad 

8. Bijlage 1 bij raadsstuk Zwemmerslaan, openen grondexploitatie (2017/383586) zoals 
bekrachtigd door de raad op 25 januari 2018 

Na afwikkeling overdracht van de grond 

9. Bijlage bij Verkoop Deliterrein en afsluiten anterieure overeenkomst (2018/65574) Na de afwikkeling van de verkoop 

10. Opleggen geheimhouding op bijlage 1 van brief inzake toezeggingen wethouder in 
Commissie Ontwikkeling van 19 april 2018 over Spaarne Gasthuis (2018/222999) zoals 
bekrachtigd door de raad op 17 mei 2018 
 

Na notariële levering van de grond 

11. Onderbouwing kredietaanvraag Kerklaan parkeervoorziening te Spaarndam 
(2018/372762) zoals bekrachtigd door de raad op 19 juli 2018 

Na definitieve gunning aan de uitvoerende partij 

12. Opleggen geheimhouding op advisering stadsadvocaat inzake DSK II 
vaststellingsovereenkomst (2018/401009) zoals bekrachtigd door de raad op 19 juli 
2018 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/12-mei/20:00/21-00-uur-Beschikbaar-stellen-krediet-parkeergarage-Schalkstad-JvS/2016140275-2-Raadsstuk-Beschikbaar-stellen-krediet-parkeergarage-Schalkstad-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/12-mei/20:00/21-00-uur-Beschikbaar-stellen-krediet-parkeergarage-Schalkstad-JvS/2016140275-2-Raadsstuk-Beschikbaar-stellen-krediet-parkeergarage-Schalkstad-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/12-mei/20:00/20-15-uur-Start-uitvoeringsfase-en-aanbesteding-Schalkstad-eerste-fase-JvS/2016160736-2-Start-uitvoeringsfase-en-aanbesteding-Schalkstad-eerste-fase-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/12-mei/20:00/20-15-uur-Start-uitvoeringsfase-en-aanbesteding-Schalkstad-eerste-fase-JvS/2016160736-2-Start-uitvoeringsfase-en-aanbesteding-Schalkstad-eerste-fase-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016165496-2-Verlengen-overeenkomst-accountant-6.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/27-oktober/20:00/21-35-uur-Stedenbouwkundige-randvoorwaarden-en-grondexploitatie-Poort-van-Boerhaave-Damiatelocatie-JvS/2016330454-2-Stedenbouwkundige-randvoorwaarden-grondexploitatie-verkoopstrategie-en-selectieleidraad-Poort-van-Boerhaave-Damiatelocatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/27-oktober/20:00/21-35-uur-Stedenbouwkundige-randvoorwaarden-en-grondexploitatie-Poort-van-Boerhaave-Damiatelocatie-JvS/2016330454-2-Stedenbouwkundige-randvoorwaarden-grondexploitatie-verkoopstrategie-en-selectieleidraad-Poort-van-Boerhaave-Damiatelocatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/12-januari/20:00/22-00-uur-Nota-van-Uitgangspunten-verkoop-Egelantier-JB/2016501465-2-Nota-van-Uitgangspunten-Egelantier-verkoop-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/29-juni/17:00/1-Bekrachtigen-geheimhouding-gewijzigd-deel-2-van-bijlage-Meerjarenperspectief-Grondexploitaties-2017-2021-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/29-juni/17:00/1-Bekrachtigen-geheimhouding-gewijzigd-deel-2-van-bijlage-Meerjarenperspectief-Grondexploitaties-2017-2021-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/01-juni/19:30/Getekend-besluit-Aankoop-Californieplein2-Schalkstad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017383586-1-Zwemmerslaan-openen-grondexploitatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018065574-1-Verkoop-Deliterrein-en-afsluiten-anterieure-overeenkomst-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018223077-1-Opleggen-geheimhouding-op-bijlage-brief-wethouder-Van-Spijk-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018223077-1-Opleggen-geheimhouding-op-bijlage-brief-wethouder-Van-Spijk-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/toezeggingen/1-Onderbouwing-kredietaanvraag-Kerklaan-parkeervoorziening-te-Spaarndam.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/toezeggingen/1-Onderbouwing-kredietaanvraag-Kerklaan-parkeervoorziening-te-Spaarndam.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/GEHEIME-STUKKEN/1-Oplegging-geheimhouding-op-advisering-stadsadvocaat-inzake-DSK-II-vaststellingovereenkomst.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/GEHEIME-STUKKEN/1-Oplegging-geheimhouding-op-advisering-stadsadvocaat-inzake-DSK-II-vaststellingovereenkomst.pdf
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13. Bijlage bij Gewijzigde intentieovereenkomst Spaarne Gasthuis (2018/442598) zoals 
bekrachtigd door de raad op 27 september 2018 

Na notariële levering van de grond 

14. Bijlage 2 bij Verkoopovereenkomst Spaarne Gasthuis(2019/246821) zoals bekrachtigd 
door de raad op 29 mei 2019 

Tot aan het moment van notariële levering van de grond. 

15. Bijlage 3 bij Gestandhouden en gedeeltelijk opheffen geheimhouding van middels 
Wobverzoek opgevraagde documenten Koepelgevangenis (2019/787237) zoals 
bekrachtigd door de raad op 21 november 2019 

Totdat de koopovereenkomst met de gekoppelde allonges I en II is 
uitgewerkt. 

16. Bijlage 2 en 3 bij collegebesluit: Badmintonpad, verkoop kavel aan Bisonbowling 
(2020/146206) 

De geheimhouding geldt tot het moment dat dit contract is afgewikkeld 

17. Bijlagen A t/m D bij collegebesluit: Verkoop Houtmarkt 7 - zware voorhangprocedure 
(2020/238430) 

De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie 
en de verwerking ervan in de registers. 

18. Bijlagen 1 en 2 bij: Geheimhouding opleggen op Voorschotovereenkomst Panopticon 
(2020/240238) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

 

19. Bijlage 1 bij collegebesluit: Verstrekken en opleggen geheimhoudingsplicht notitie 
interim voorzitter ARK (2020/287812) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

20. Bijlage 1 bij Raadsstuk: Lokale Steun Kenter Jeugdhulp (2020/721119) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

21. Bijlage B bij raadsstuk: Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2021 
(2020/1064341) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

22. Bijlage 2 bij raadsstuk: Vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (2020/902410) De geheimhouding wordt opgelegd voor bepaalde duur en wel tot het 

moment dat de overdracht van Werkdag en het Buurtbedrijf is afgerond. 

De geheimhouding wordt daarna als opgeheven beschouwd. 

23. Bijlagen 2 t/m 4 bij collegebesluit: Verkoop Drijfriemenfabriek (2020/1078134) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018442598-1-Gewijzigde-intentieovereenkomst-Spaarne-Gasthuis-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Verkoopovereenkomst-Spaarne-Gasthuis/2019246821-1-Concept-Verkoopovereenkomst-Spaarne-Gasthuis-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/21-november/18:30/Gestandhouden-en-gedeeltelijk-opheffen-geheimhouding-van-middels-Wob-verzoek-opgevraagde-documenten-Koepelgevangenis/2019787237-1-Gestandhouden-en-gedeeltelijk-opheffen-geheimhouding-van-middels-Wob-verzoek-opgevraagde-documenten-Koepelgevangenis-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/21-november/18:30/Gestandhouden-en-gedeeltelijk-opheffen-geheimhouding-van-middels-Wob-verzoek-opgevraagde-documenten-Koepelgevangenis/2019787237-1-Gestandhouden-en-gedeeltelijk-opheffen-geheimhouding-van-middels-Wob-verzoek-opgevraagde-documenten-Koepelgevangenis-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/05-maart/17:00/1-Badmintonpad-verkoop-kavel-aan-Bisonbowling.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/05-maart/17:00/1-Badmintonpad-verkoop-kavel-aan-Bisonbowling.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/25-juni/19:30/Getekend-collegebesluit-zienswijze-raad-Verkoop-Houtmarkt-7.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/25-juni/19:30/Getekend-collegebesluit-zienswijze-raad-Verkoop-Houtmarkt-7.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200240238-1-Geheimhouding-opleggen-op-Voorschotovereenkomst-Panopticon.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200240238-1-Geheimhouding-opleggen-op-Voorschotovereenkomst-Panopticon.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/09-april/20:30/Bekrachtigen-geheimhouding-notitie-interim-voorzitter-ARK-getekend-raadsbesluit-9-april-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/09-april/20:30/Bekrachtigen-geheimhouding-notitie-interim-voorzitter-ARK-getekend-raadsbesluit-9-april-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200721119-1-Lokale-Steun-Kenter-Jeugdhulp.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201064341-1-Vrijgeven-kredieten-investeringen-buitensport-2021-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201064341-1-Vrijgeven-kredieten-investeringen-buitensport-2021-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200902410-1-Vorming-regionaal-participatiebedrijf-Zuid-Kennemerland-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201078134-01-Verkoop-Drijfriemenfabriek-2.pdf

