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1. Inleiding
De raad wenst het aantal geheime stukken tot een minimum te beperken en het register van stukken 
waarvoor nog geheimhouding geldt actueel te houden. Dit collegebesluit is het resultaat van een in dit 
kader gehouden nieuwe inventarisatie van nog geheime college- en raadsstukken.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de geheimhouding op te heffen dan wel te handhaven van de in bijlage 1 

vermelde collegebesluiten.
2. Het college stelt de raad voor de geheimhouding op te heffen van de in bijlagen 1 vermelde 

raadsstukken, waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd.
3. Het college stelt de commissies Ontwikkeling en Samenleving voor de geheimhouding op te heffen 

van de in de bijlagen 3 en 4 vermelde verslagen van besloten vergaderingen van deze commissies.
4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.

3. Beoogd resultaat
Minimalisering van het aantal geheime stukken.

4. Argumenten
Dit besluit ontleent zijn argumentatie aan de geactualiseerde notitie Minimaliseren aantal geheime 
stukken en het geactualiseerde Protocol geheimhoudingsplicht, door de raad vastgesteld op 12 maart 
2015. Uitgangspunt is dat geheimhouding zoveel mogelijk wordt beperkt en indien toch opgelegd, dan 
altijd toetsbaar aan de in de Wet openbaarheid bestuur genoemde criteria en voor beperkte tijd.

5. Risico’s en kanttekeningen
Het college geeft gevolg aan de in de commissie Bestuur geuite wens om stukken waarvan de 
geheimhouding is opgeheven alsnog te publiceren op het Bestuurlijke Informatiesysteem.

6. Uitvoering
De raad en de raadscommissies Ontwikkeling en Samenleving worden via de bijlagen 2 t/m 4 
geïnformeerd.

7. Bijlagen
1. Overzicht van stukken waarvan de geheimhouding wordt/kan worden opgeheven dan wel wordt 

gehandhaafd.
2. Concept-voorstel aan de raad omtrent opheffing van geheimhouding van raadsstukken waarvan de 

raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd.
3. Concept-voorstel aan de commissie Ontwikkeling tot opheffing van geheimhouding van bij de in 

bijlage 1 genoemde stukken behorende verslagen van de besloten vergaderingen van deze 
commissie.

4. Concept-voorstel aan de commissie Samenleving tot opheffing van geheimhouding van verslagen 
van de besloten vergaderingen van deze commissie.
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RaadsstukHaarlem
Onderwerp: Opheffen/handhaven geheimhouding besluiten 
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Besluit:

De raad besluit, n.a.v. het collegebesluit 2017/88038 Actuele status Geheime Stukken, het voorstel van het 
College op te volgen en de geheimhouding op de hierna genoemde raadsstukken op te heffen:

1. Bijlage G bij het raadsstuk Masterplan Scheepsmakerskwartier en realisatieovereenkomst fase 1 
(2011/215932)

2. Bijlage bij nota Grondverkoop t.b.v. DSK 3 (2015/70293)
3. Bijlagen bij nota Verkoop Brinkmann, zware voorhangprocedure (2015/384898)
4. Bijlage B bij nota invulling stelposten sportvelden DP 81.06 en DP 81.28 (2016/91318).
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Gedaan in de vergadering van .... (in te vullen door de Griffie),

De griffier De voorzitter


