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Onderwerp: Opheffen geheimhouding besluiten van 1 januari 2010 tot en met 31 
december 2014. 
BBV nr: 2015/ 

1. Inleiding 
In de periode 2010-2014 heeft uw raad ten aanzien van een aantal stukken de geheimhouding 
opgelegd dan wel bekrachtigd op grond van artikel 25 Gemeentewet. 
De argumenten die destijds geheimhouding rechtvaardigden zijn door tijdsverloop vervallen. 
Doel van dit raadsstuk is de geheimhouding op de betreffende stukken op te heffen. 

2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor te besluiten de geheimhouding op te heffen van de in de brief 
van het college d.d. 27 januari 2015 en de in het overzicht opgenomen stukken. 

3. Beoogd resultaat 
Minimalisering van het aantal geheime stukken. 

4. Argumenten 
De argumenten die destijds geheimhouding rechtvaardigden zijn door tijdsverloop vervallen. 

5. Kanttekeningen 
Opheffen van de geheimhouding betekent niet dat de stukken alsnog actief gepubliceerd 
worden (bijvoorbeeld via het BIS). Wel kunnen deze voortaan, indien opgevraagd met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, beschikbaar gesteld worden. 

6. Uitvoering 
Het besluit van uw raad zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt. 

7. Bijlagen 
• Brief van het college aan de gemeenteraad d.d. 27 januari 2015 over opheffen/handhaven 

geheimhouding besluiten 2013 (tweede halfjaar) en 2014; 
• Een overzicht van tussen 2010 en 2013 (eerste half jaar) door het college voor opheffing 

voorgedragen stukken waarbij de raad eerder geheimhouding heeft bekrachtigd. 

8. Raadsbesluit 

De raad der gemeente Haarlem, 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

Besluit: 
de geheimhouding op te heffen van de in de brief van het college d.d. 27 januari 2015 en de 
in het overzicht opgenomen voorgestelde stukken: 

• Bijlage A bij nota Reinaldapark (2013/453518) 
• Bijlage C bij nota Vaststellen gebiedsvisie Kleverlaanzone (Cassee; 2012/339273); 
• Bijlage A bij het raadsstuk Verkoop Zijlsingel 1 (Cassee; 2013/253942); 



• Bijlagen 1 en 2 bij de nota Herontwikkeling Brinkmann, vervolgstappen (Cassee; 
2013/8075); 

• Bijlage 2 bij het raadsstuk Afsluiting project VMBO Vernieuwt! (Nieuwenburg; 
2012/457808); 

• Bijlage 1 bij het raadsstuk Voorbereidingskrediet Multifunctionele sporthal 
Duinwijck (Van der Hoek; 2013/25074); 

• Bijlage bij raadsstuk Afronding projecten Funderingsaanpak (financiële 
onderbouwing scenario's Westergracht 47 t/m 53) (Cassee; GM/WZ 2012/27849); 

• Budgetaanvraag sloop Zwemmerslaan2-4 (Lyceum Sancta Maria) (Cassee; STZ/VG 
2012/30885); 

• Bijlage A (financieel overzicht) bij de nota Kredietaanvraag Reinaldapark (WZ/GM 
2010/404863); 

• Bijlagen B en C bij de nota Verbouwingskrediet MFC De Dolfijn, Jan Gijzenkade 
305 (WZ/GM 2010/421776); 

• Bijlage B (financiële paragraaf) bij de nota Vaststellen definitief ontwerp en 
kredietaanvraag Fase 11 la en Vil Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk 
Zuid (2011/17626); 

• Bijlage bij de nota Kredietaanvraag definitieve wegen Fly-over (2011/119896); 
• Verkoop grond nabij Jan Prinsenlaan aan Huib Bakker Bouw BV (STZ/vg 

2009/248196) 
• Slachthuisterrein, beëindiging erfpacht (WZ/gm 2009/2483 87); 
• Bijlage bij de nota 'Kredietaanvraag ten behoeve van bouw Fly-over' (WZ/gm 

2010/7823); 
• Grondruil Delftlaan Noord-Ymere (STZ/vg 2010/12660); 
• Omzetting erfpachtrecht in een eigendomsrecht Lange Wijngaardstraat 16 (STZ/vg 

2009/221644) 
• Bijlage III bij nota 'Organisatiestructuur en voorbereidingskrediet Schalkstad' 

(WZ/gm 2010/6577); 
• Aankoop Tetterodestraat 66 t.b.v. onderwijshuisvesting (STZ/jos 2010/8408); 
• Verkoop Nieuwe Gracht 16 (STZ/vg 2010/26669); 
• OV-taxi 2011 (DV/wmo 2010/60031) 
• Verkoop Gasthuisvest 31 zwart (STZ/vg 2010/59490); 
• Grondruil Ikea (STZ/VG 2010/398458) 
• Handhaving koopsom Marsmanplein Huib Bakker BV (GM/WZ 2010/383137) 
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Gedaan in de vergadering van 12 maart -2015, 

De griffier 


