Bijlage 1 bij nota Actuele status geheime stukken (2019/92028)
Collegestukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2019 nog geheimhouding geldt
Besluit/bijlage(n) bij besluit

Opheffing geheimhouding

1. Vertrouwelijke bijlage bij nota Vrijgave concept Ontwikkelingskader Lieven de Key
(2011/122549)

na verkoop van het plangebied

2. Rapport onderzoek nevenstructuur Paswerk (2014/411794)

nadat meer duidelijk is over de marktpositie van Werkpas Holding BV;
naar verwachting niet eerder dan 2019

3. Bijlage ‘Informatiememo stand van zaken erfpachtherziening d.d. 31 maart 2014’ bij
nota Erfpacht (2014/139724)

na afronding van het dossier

4. Bijlagen C en D bij nota Vaststellingsovereenkomst Raamsingel/Tempeliersstraat
(2014/341885)

na uitvoering van de vaststellingsovereenkomst

5. Machtiging voor vaststellen begroting Werkpas Holding B.V. (2015/25053)

nadat meer duidelijk is over de marktpositie van Werkpas Holding BV;
naar verwachting niet eerder dan 2019

6. Bijlage 1 bij nota Tempeliersstraat/Raamsingel: vaststellingsovereenkomst
(2015/88582)

n.v.t. op grond van art. 11 eerste lid Wob (document opgesteld t.b.v.
intern beraad)

7. Informatienota afkoop erfpacht Slachtlijn (2015/521784)

onbepaalde tijd

8. Bijlagen bij nota Opleggen geheimhouding aan taxatierapport Delftplein (2016/453991)

zodra beide percelen zijn verkocht

9. Bijlage bij opinienota varianten Popcentrum Slachthuis (2017/37167) (raadsinformatie)

na afronding van het project

10. Bijlage A bij informatienota project Lelie (2016/497623) (raadsinformatie)

binnen twee jaar na besluit tot geheimhouding, afhankelijk van de stand
van het project

11. Bijlagen 2 en 3 bij nota Schalkstad, verkoop grond Floridaplein voor de ontwikkeling
Schalkstad eerste fase (2017/299688)

na notariële levering van de grond

12. Bijlagen 1 en 2 bij nota Verkoop kavel DSK 2 (2017/162445)

nadat de notariële levering heeft plaatsgevonden en de financiële
belangen van de gemeente zijn gewaarborgd

13. Bijlage bij nota Opleggen geheimhouding juridische adviezen Six advocaten project de
Koepel (2017/197604)

onbepaalde tijd

14. Opleggen geheimhouding vertrouwelijk opdrachtformulier PwC (2017/283560)

onbepaalde tijd

15. Bijlagen 1 en 4 bij nota Nieuwe Energie / medewerking aan verkoop vastgoed Haarlem
Energy aan Lingotto en mogelijkheid optie 2 kavels gemeente (2017/392616)

na notariële levering van de grond
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16. Opleggen geheimhouding advies stadsadvocaat inzake Plaza-West (2017/521395)

na afronding van het juridische traject

17. Bijlagen 1 t/m 7 bij nota Verkoop Jansstraat 48-50 te Haarlem (2017/435784)

na verwerking van de transactie in de registers

18. Bijlage bij nota Schalkstad, vaststellen koop- en realisatieovereenkomst Ontwikkeling
Floridaplein Haarlem, Schalkstad 1e fase (2017/589199)

na afwikkeling van de overeenkomst

19. Geheimhouding presentatie scenario's Koepel na 10 jan 18 getoond tijdens een
besloten deel commissie ontwikkeling van 14 december 2017 (2017/604458)

na opheffing door college

20. Geheimhouding op collegebrief m.b.t. de Koepel (2017/531180)

wanneer de onderhandelingen zijn afgerond of het moment waarop
partijen met de informatie naar buiten treden

21. Bijlage bij nota Scenario’s Koepelgevangenis na 10 januari 2018 (2018/8026)

zodra duidelijk is welke scenario’s worden gevolgd

22. Opleggen geheimhouding op bestek en contract met de stadsadvocaat (2018/57491)

onbepaalde tijd

23. Opleggen geheimhouding gevraagde stukken ter bespreking van de opinienota toetsing
LOI’s Koepel (2018/78132)

onbepaalde tijd

24. Opleggen geheimhouding taxatie en renovatiekosten Watermeterfabriek (2018/61286)

zodra de verkoop rond is

25. Opleggen geheimhouding beantwoording vragen over de Koepel (2018/97531)

onbepaalde tijd

26. Opleggen geheimhouding taxatierapport Watermeterfabriek (2018/112901)

zodra de verkoop rond is

27. Bijlage bij nota Aangaan geactualiseerde overeenkomst Nieuwe Energie (2018/126639)

na notariële levering van de grond inclusief gemeentelijke kavels of tot
het moment dat derden zelfstandig de onderwerpen of scenario's zoals
opgenomen in de overeenkomst openbaar maken

28. Bijlage 2 bij nota Intentieovereenkomst nieuwbouw Spaarne Gasthuis (2018/101624)

onbepaalde tijd

29. Bijlage 2 bij nota Scenario’s voor gekraakte woningen in gemeentelijk eigendom
(2017/419381)

onbepaalde tijd

30. Bijlage A bij nota Centrum Schalkwijk, sluiten intentieovereenkomst markthal
Schalkstad (2018/123850)

nadat de markthal is gerealiseerd dan wel de ontwikkeling van de
markthal niet haalbaar blijkt

31. Bijlage bij nota Convenant Borging Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en
Verwervingsstrategie Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (2018/264091)

tot 1 januari 2020
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32. Opleggen geheimhouding taxatierapporten Lange Wijngaardstraat 14 at/m f, Jansstraat
80 en Kennemerstraat 18 RD (2018/312151)

onbepaalde tijd

33. Opleggen geheimhouding beantwoording vragen PvdA over Egelantier (2018/393945)

onbepaalde tijd

34. Opleggen geheimhouding beantwoording technische vraag Haart Voor Haarlem over
straatstenen Floraplein (2018/876456)

onbepaalde tijd
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1. Bijlage bij Voorbereiding verkoop Noord-Schalkwijkerweg 117 (2012/239210)

na inschrijving in de registers

2. Bijlage bij raadsstuk Overdracht Slachthuisterrein (2013/151176)

na verkoop Slachthuis

3. Bijlage D bij raadsstuk Aanvullende afspraken over koopovereenkomst de Entree
(2014/93972)

na einde looptijd van het contract met de ontwikkelaar of zoveel eerder
dat de ontwikkelaar grond afneemt en ontwikkelt

4. Bijlage A bij raadsstuk Openen grondexploitatie Raaks 3e fase (2016/35903)

na afronding van de aanbesteding

5. Bijlage A bij raadsstuk Beschikbaar stellen krediet parkeergarage Schalkstad
(2016/140275)

nadat de realisatie van de eerste fase is afgerond en de economische en
financiële belangen van de gemeente zijn gewaarborgd

6. Bijlagen bij nota Start uitvoeringsfase en aanbesteding Schalkstad eerste fase
(2016/160736)

na afronding van de aanbesteding

7. Bijlage bij raadsstuk Verlengen contract accountant (2016/165496)

onbepaalde tijd

8. Bijlagen bij raadsstuk Stedenbouwkundige randvoorwaarden en grondexploitatie Poort
van Boerhaave - Damiatelocatie (2016/330454)

één jaar na het moment van gunning

9. Bijlage 3 bij raadsstuk Stedenbouwkundig kader verkoop Drijfriemenfabriek
(2016/554910)

na de definitieve selectie van de marktpartij die de Drijfriemenfabriek
gaat herontwikkelen

10. Bijlage E bij raadsstuk nota van uitgangspunten verkoop Egelantier (2016/501465)

na de definitieve selectie van de marktpartij die de Egelantier gaat
herontwikkelen

11. Bekrachtigen geheimhouding gewijzigd deel 2 van bijlage Meerjarenperspectief
Grondexploitaties 2017-2021 (2017/276631)

nadat de in deel 2 van de bijlage Meerjarenperspectief Grondexploitaties
2017 – 2021 opgenomen grondexploitaties zijn afgesloten

12. Bijlagen 1, 4, 5, 7 en 8 bij nota Aankoop Californiëplein 2, Schalkstad (2017/182508)

na het sluiten van de grondexploitatie Schalkstad

13. Bijlage 1 bij raadsstuk Zwemmerslaan, openen grondexploitatie (2017/383586)

na afwikkeling overdracht van de grond

14. Bijlage bij Zelfbouwkavel Stockholmstraat, vaststellen kavelpaspoort en
verkoopprocedure (2017/434354)

na de start van de openbare verkoopprocedure

15. Bijlage bij Verkoop Deliterrein en afsluiten anterieure overeenkomst (2018/65574)

na de afwikkeling van de verkoop

16. Opleggen geheimhouding op bijlage 1 van brief inzake toezeggingen wethouder in
Commissie Ontwikkeling van 19 april 2018 over Spaarne Gasthuis (2018/222999)

na notariële levering van de grond
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17. Onderbouwing kredietaanvraag Kerklaan parkeervoorziening te Spaarndam
(2018/372762)

na definitieve gunning aan de uitvoerende partij

18. Opleggen geheimhouding op advisering stadsadvocaat inzake DSK II
vaststellingsovereenkomst (2018/401009)

onbepaalde tijd

19. Bijlage bij Gewijzigde intentieovereenkomst Spaarne Gasthuis (2018/442598)

na notariële levering van de grond

