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Concept Collegebesluit

1. Het college stelt de informatienota 'Aanvulling scenario's
Voorgenomen verkoop Het Dolhuys' vast.

2. Het college legt op grond van artikel 25, tweede lid van de
Gemeentewet geheimhouding op ten aanzien van de bijlagen die 
behoren bij deze informatienota, om reden van de bescherming van de 
financiële en economische belangen van de gemeente alsmede het 
voorkomen van onevemedige bevoordeling of benadeling van derden, 
een en ander als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en 
g van de Wet openbaarheid van bestuur. Het college verzoekt de raad in 
zijn eerstvolgende vergadering de geheimhouding te bekrachtigen.

3. Het college zendt dit stuk aan de commissie Ontwikkeling ter 
bespreking.
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Samenvatting/Doel/grond besluit B&W vergadering:

Stichting Het Dolhuys heeft aan de gemeente Haarlem verzocht het pand
Het Dolhuys in eigendom te mogen verwerven. Het college is bevoegd tot 
verkoop, maar bespreekt deze intentie middels de informatienota met de
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commissie Ontwikkeling. Indien tot verkoop wordt overgegaan wordt aan 
de gemeenteraad, vanwege de verwachte verkoopopbrengst, om een 
zienswijze gevraagd in latere besluitvorming. Eerder is de nota
Voorgenomen verkoop Het Dolhuys (2015/457917) behandeld in de 
vergaderingen van de commissie Ontwikkeling d.d. 7 respectievelijk 28 
januari 2016.
Aan de commissie wordt een uitspraak gevraagd over de voorkeur voor de
3 mogelijke scenario's.

Bijlagen:

- Onderwerp en (deel van) document dat geheim is; de bijlagen bij de 
informatienota, zijnde taxatierapport, berekening marktwaarde en 
beantwoording raadsvragen, zoals gesteld in het besloten deel van de 
commissievergadering d.d. 28 januari 2016.
- Door wie aan wie; door college aan raad
- Grondslag Gemeentewet; artikel 25 Gemeentewet
- Is bekrachtiging nodig en zo ja, door wie?; ja, door raad
- Wie is bevoegd op te heffen?; raad
- Motivering geheimhouding (Wob-grond en waarom is die hier van 
toepassing); artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet 
openbaarheid van bestuur om reden van de bescherming van de financiële 
en economische belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling of benadeling van derden
- Tot wanneer duurt de geheimhouding?; tot na de inschrijving in de 
openbare registers.
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