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publiceren stukken na opheffen geheimhouding 

Geachte raad, 

Op 5 maart j l . is in de commissie Bestuur gesproken over het voorstel aan de raad 
om de geheimhouding over een aantal stukken op te heffen. De commissie sprak de 
wens uit de stukken waarover het gaat na het opheffingsbesluit actief te publiceren. 
Wij kunnen u meedelen dat dat inderdaad zal gebeuren. De dag na uw besluit tot 
opheffen van de geheimhouding zullen de stukken beschikbaar zijn via het BIS, als 
bijlage bij het besluit tot opheffen. Deze werkwijze zal voortaan steeds gehanteerd 
worden als geheimhouding wordt opgeheven. 

Tijdens de commissiebehandeling heeft u ook gevraagd om een overzicht van 
stukken waarop de raad de geheimhouding heeft bekrachtigd en waarvan de 
geheime status ongewijzigd blijft. Dat vindt u in de bijlage. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders. 

de secretaris, 
J. Scholten 

deXjujgémeester, 
mr. B.B. Schneiders 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem 
www.haarlem.nl 



Sijlage bij de brief van het college d.d. 24 maart 2015 over publicatie na opheffen geheimhouding 
Haarlem 

Overzicht van raadstukken tussen 2009 en 2014 waarvoor geheimhoudingsplicht vooralsnog blijft 
gelden. 

Conform de onlangs vastgestelde actualisering van de regels rond geheimhouding wordt vanaf 
heden voor zover van toepassing elk kwartaal een voorstel gedaan aan de raad om waar mogelijk 
geheimhouding op te heffen. Dit heeft betrekking op stukken waarvan de raad de geheimhouding 
heeft bekrachtigd en waarvan dus ook alleen de raad de geheimhouding kan opheffen. De raad 
kan in april 2015 een geactualiseerd advies van het college tegemoet zien over de noodzaak tot 
handhaving van geheimhouding van deze stukken. 

De geheimhouding op de in dit overzicht genoemde raadsstukken is in alle gevallen opgelegd op 
grond van economische of financiële belangen van de gemeente, zoals genoemd in artikel 10, lid 2 
onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur. 

1. Bijlage bij 'Meerjarenprogramma OGV 2010 - 2013; Uitvoering 2010 (2010/6431) 
2. Verkoop kavel nabij PC Boutenstraat 221 aan Sig / aankoop Martinus Nijhoflaan 17 van Sig 

(2010/21763) 
3. Lening voorfinanciering Land in Zicht (2010/62068) 
4. Ontbinding samenwerking ING en aankoop vastgoed Schalkwijk (2010/404359) 
5. Haalbaarheidsstudie DSK II en DSK III (2010/215560) 
6. Realisatieovereenkomst Marsmanplein / Leyten BV (2010/2097014) 
7. Bijlage bij de nota Kredietaanvraag Land in Zicht (2011/125228) 
8. Bijlage bij het raadsstuk Verkoop van 12 appartementsrechten Westergracht 47 t/m 59 na 

funderings- en cascoherstel (2011/238485) 
9. Bijlage G bij het raadsstuk Masterplan Scheepsmakerskwartier en realisatieovereenkomst fase 1 

(2011/215932); 
10. Bijlage B bij het raadsstuk Verkoop Prinsen Bolwerk 3 (2011/391297) 
11. Bijlage bij Voorbereiding verkoop Noord-Schalkwijkerweg 117 (2012/239210) 
12. Bijlage bij prognosesystematiek bouwleges (2012/83455) 
13. Azieweg locatie 2 ontwikkeling Zorg en Aanleunwoningen (2012/168378) 
14. Bijlagen bij de nota 'Oprichting PPS constructie Schalkstad' 
15. Bijlagen B en D bij raadsstuk Vervolgkrediet Stationsplein (herziene kostenopstelling en herziene 

dekkingsopstelling (2012/350574); 
16. Bijlage bij raadsstuk Kredietverstrekking investeringen Sportaccommodaties 2013 en 2014 uit 

het Investeringsplan 2012-2017 (2013/32514); 
17. Bijlage B, begroting sloopkosten bij de nota Budgetaanvraag voor sloop school Floris van 

Adrichemlaan 1 (2012/475409) 
18. Bijlage B 'Herziene kostenopstelling' bij nota Vervolgkrediet Stationsplein (2012/350574) 
19. Overdracht Slachthuisterrein (2013/151176) 
20. Bijlage D bij nota Aanvullende afspraken over koopovereenkomst de Entree (2014/93972) 


