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De raad wenst het aantal geheime stukken tot een minimum te beperken. Wanneer
op stukken toch geheimhouding wordt opgelegd, dan moet die altijd voor beperkte
tijd zijn en toetsbaar aan de in de Wet openbaarheid bestuur genoemde criteria.
Het register van stukken waarvoor nog geheimhouding geldt wordt actueel
gehouden. Aan dit collegebesluit ging een nieuwe inventarisatie van nog geheime
college- en raadsstukken vooraf.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur, zodat de
commissie op de hoogte is van het geactualiseerde overzicht van geheime stukken.
Het onderwerp is in maart 2017 eerder in de commissie Bestuur besproken.

Relevante eerdere
besluiten

Het raadstuk Actualisering regels rond geheimhouding (2015/34307), waarmee de
raad op 12 maart 2015 de geactualiseerde notitie Minimaliseren aantal geheime
stukken en het geactualiseerde Protocol geheimhoudingsplicht heeft vastgesteld.

Besluit College
d.d. 13 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders
besluit:
1. per peildatum 1 januari 2018 de geheimhouding op te heffen van de onder 6.
(Uitvoering) vermelde collegebesluiten;
2. per peildatum 1 januari 2018 de raad voor te stellen de geheimhouding op te
heffen van de onder 6. (Uitvoering) vermelde raadsstukken, waarvan de raad de
geheimhouding eerder heeft bekrachtigd.
de secretaris,

de burgemeester,

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 volgt op
een in dit kader gehouden nieuwe inventarisatie van nog geheime college- en raadsstukken.
2. Besluitpunten college
Het college besluit:
1. per peildatum 1 januari 2018 de geheimhouding op te heffen van de onder 6. (Uitvoering)
vermelde collegebesluiten.
2. per peildatum 1 januari 2018 de raad voor te stellen de geheimhouding op te heffen van
de onder 6. (Uitvoering) vermelde raadsstukken, waarvan de raad de geheimhouding
eerder heeft bekrachtigd.
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
Dit besluit heeft geen betrekking op stukken, waarvoor geheimhouding geldt op grond van
artikel 10, lid 2 onder e. (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). Voor deze stukken
geldt in alle gevallen geheimhouding voor onbepaalde tijd.
Het college geeft gevolg aan de eerder in de commissie Bestuur geuite wens om stukken
waarvan de geheimhouding is opgeheven alsnog te publiceren op het Bestuurlijke Informatiesysteem.
6. Uitvoering
Per peildatum 1 januari 2018 wordt geheimhouding op de volgende collegestukken
opgeheven:
1. Bijlagen bij informatienota aanvulling scenario's Voorgenomen verkoop Het Dolhuys
(2016/180863);
2. Bijlagen 1 t/m 4 bij nota Voorgenomen verkoop woning Harmenjansweg 67
(2017/128286);
3. Bijlagen 1 t/m 4 bij nota Voorgenomen verkoop woning Scheepmakersdijk 47
(2017/126700);
4. Bijlagen 3 t/m 8 bij nota Verkoop Bakenessergracht 8-10 te Haarlem (2017/223543);
5. Bijlagen 2 t/m 6 bij nota Verkoop Zuider Buiten Spaarne 84 (2017/283148);
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Het college stelt de raad voor per peildatum 1 januari 2018 de geheimhouding op de volgende
stukken op te heffen:
1. Bijlage B bij raadsstuk Kredieten investeringen sportaccommodaties 2015 uit het
Investeringsplan 2014-2019 (2015/86280);
2. Bijlagen bij raadsstuk Kredietaanvraag herstellen Buitenrustbruggen (2016/37416);
3. Bijlagen 1 en 2 bij raadsstuk Aanvullend krediet Industriehaven brug (2016/342669);
4. Bijlage B bij raadsstuk Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017
(2016/592316);
5. Bijlagen bij raadsstuk Voorgenomen verkoop woning Kleine Houtstraat 116
(2017/7134).
7. Bijlagen
1. Overzicht stukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2018 nog
geheimhouding geldt.
2. Concept-voorstel aan de raad omtrent opheffing van geheimhouding van raadsstukken
waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd.
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