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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Verstrekken en opleggen geheimhoudingslicht notitie interim voorzitter ARK 

 

Nummer 2020/287812 

Portefeuillehouder Roduner, F.J. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling VTH 

Auteur Bexkens, A. 

Telefoonnummer 023-5113537 

Email abexkens@haarlem.nl 

Kernboodschap  Op 17 maart jl. heeft de recent aangestelde (interim) voorzitter van de 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit per direct zijn functie neergelegd. De 

voorzitter heeft in een korte notitie zijn persoonlijke visie gegeven op het 

functioneren van de commissie en alles was daar mee samenhangt. 

Op deze notitie, die gelijk wordt verzonden met de raadsinformatiebrief, 

2020/284329, legt het college  geheimhouding op aan de raad, op grond van 

artikel 25 Gemeentewet, onder verwijzing naar artikel 10, tweede lid  aanhef en 

onder b en g van de Wob (dit betreft de eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer en het voorkomen van onevenredige benadeling van de bij deze 

aangelegenheid betrokken personen). De geheimhouding moet worden 

bekrachtigd door de raad ex artikel 25, derde lid van de Gemeentewet.  Aan de 

raad wordt voorgesteld de geheimhouding voor onbepaalde tijd te laten gelden.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Ontwikkeling. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 7 april 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. Op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet aan de raad 

geheimhouding op te leggen op de in bijlage 1 opgenomen notitie, ter 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en ter voorkoming van 

onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 

personen of rechtspersonen, dan wel derden. De wettelijke grondslag 

hiervoor wordt gevormd door artikel 10, tweede lid, onder b en g, van de Wet 

openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd. 

2. De raad te verzoeken de geheimhouding van de notitie (bijlage 1) te 
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bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering. Dit op grond van artikel 25, 

derde lid Gemeentewet; 

3.  

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Op 17 maart jl. heeft de recent aangestelde (interim) voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit per direct zijn functie neergelegd. De voorzitter heeft in een korte notitie zijn persoonlijke 

visie gegeven op het functioneren van de commissie en alles was daar mee samenhangt. 

Op deze notitie, die gelijk wordt verzonden met de raadsinformatiebrief, 2020/284329. 

leggen wij geheimhouding op, op grond van artikel 25 Gemeentewet, onder verwijzing naar artikel 

10, lid 2 onder g van de Wob (dit betreft het voorkomen van onevenredige benadeling van de bij 

deze aangelegenheid betrokken natuurlijke personen). De geheimhouding moet worden bekrachtigd 

door de raad ex artikel 25, derde lid van de Gemeentewet. Aan de raad wordt voorgesteld dit 

vertrouwelijke stuk te laten gelden voor onbepaalde tijd.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet aan de raad geheimhouding op te 

leggen op de in bijlage 1 opgenomen notitie, ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 

ter voorkoming van onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke 

personen of rechtspersonen, dan wel derden. De wettelijke grondslag hiervoor wordt gevormd 

door artikel 10, tweede lid, onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur. De 

geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd. 

2. De raad te verzoeken de geheimhouding van de notitie (bijlage 1) te bekrachtigen in zijn 

eerstvolgende vergadering. Dit op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet; 

 

3. Beoogd resultaat 

Met dit besluit wil het college de raadsleden de gelegenheid geven inzicht te krijgen in de 

persoonlijke opvattingen van de afgetreden voorzitter van de ARK over het functioneren van de ARK 

en de andere direct betrokkenen. 

 

 

3. Argumenten 

Opleggen van geheimhouding is noodzakelijk om belangen van betrokken personen te beschermen. 
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In het document waarvoor de geheimhouding geldt, is sprake van een persoonlijke opvatting over 

het functioneren van de direct betrokkenen in het proces van advisering over de ruimtelijke kwaliteit 

in Haarlem. Met de geheimhouding wordt beoogd de privacy van alle betrokkenen in het proces te 

beschermen en te voorkomen dat zij in hun belangen worden benadeeld. 

 

5.  Bijlage 

Bijlage 1: persoonlijke visie voorzitter ARK op functioneren commissie c.a. 

 


