Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp: Opheffen geheimhouding besluiten
nr: 2019/296242

Besluit:
De raad besluit, n.a.v. het collegebesluit 2019/92028 Actuele status Geheime Stukken het voorstel van het
college op de volgen en de geheimhouding op de hierna genoemde raadstukken op te heffen
Collegestukken :
• Bijlagen 1 t/m 7 bij nota Verkoop Jansstraat 48-50 te Haarlem (2017/435784)
• Brief RVB inzake koopaanbieding en ontwerpakte van levering van de Koepel (2017/30717)
• Bijlagen A t/m D bij de nota Uitwerking van tweetal scenario's ten behoeve van oplossing dossier
Stokman (2018/74895)
• Bijlagen bij nota Robert Peereboomweg 5/5A Omzetting erfpacht in bloot eigendom (2018/621531)
• nota Verkoop grond Minaretstraat (2018/142937)

Raadsstuk:
• Bijlage bij raadsstuk Voorbereiding verkoop Noord-Schalkwijkerweg 117 (2012/239210)
Verslag:
• In lijn met de opheffing van de geheimhouding op bijlagen bij de nota Uitwerking van tweetal
scenario’s ten behoeve van de oplossing dossier Stokman (2018/74895) het conceptverslag van de
besloten vergadering waarin het betreffende stuk is besproken, d.d. 8 maart 2018, op te heffen.
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De raad stelt als beleidsregel dat het aantal geheime stukken zoveel mogelijk
wordt beperkt en dat het register van stukken waarvoor nog geheimhouding geldt
actueel wordt gehouden. Wanneer op stukken toch geheimhouding wordt
opgelegd, dan moet die altijd voor beperkte tijd gelden en toetsbaar zijn aan de in
de Wet openbaarheid bestuur genoemde criteria. Dit collegebesluit is het
resultaat van een in dit kader gehouden nieuwe inventarisatie van nog geheime
college- en raadsstukken.
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie bestuur. Dit omdat
het college met dit besluit uitvoering geeft aan de door de raad vastgestelde
beleidsregel.
Het raadstuk Actualisering regels rond geheimhouding (2015/34307), waarmee de
raad oo 12 maart 2015 de geactualiseerde notitie Minimaliseren aantal geheime
stukken en het geactualiseerde Protocol geheimhoudingsplicht heeft vastgesteld.
Het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. Per peildatum 1 januari 2019 de geheimhouding op te heffen van de onder 6.
(Uitvoering) vermelde collegebesluiten;
2. Per peildatum 1 januari 2019 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. De commissie Ontwikkeling voor te stellen tot opheffing van geheimhouding
van het verslag dat betrekking heeft op bespreking van een onder 6.
(Uitvoering) genoemd stuk.
de secretaris,

de burgemeester.
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1. Inleiding

De raad stelt als beleidsregel dat het aantal geheime stukken zoveel mogelijk wordt beperkt en dat
het register van stukken waarvoor nog geheimhouding geldt actueel wordt gehouden.
Dit collegebesluit is het resultaat van een in dit kader gehouden nieuwe inventarisatie van nog
geheime college- en raadsstukken.
2. Besluitpunten college

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. per peildatum 1 januari 2019 de geheimhouding op te heffen van de onder 6. (Uitvoering)
vermelde collegebesluiten;
2. per peildatum 1 januari 2019 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. de commissie Ontwikkeling voor te stellen tot opheffing van geheimhouding van het verslag dat
betrekking heeft op bespreking van een onder 6. (Uitvoering) genoemd stuk.
3. Beoogd resultaat

Minimalisering van het aantal geheime stukken.
4. Argumenten

Dit besluit geeft uitvoering aan de beleidsregel zoals geformuleerd in het raadsstuk Actualisering
regels rond geheimhouding (2015/34307). de geactualiseerde notitie Minimaliseren aantal geheime
stukken en het geactualiseerde Protocol geheimhoudingsplicht.
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

Per peildatum 1 januari 2019 wordt geheimhouding op de volgende coliegestukken opgeheven:
•
•
•
•
•

Bijlagen 1 t/m 7 bij nota Verkoop Jansstraat 48-50 te Haarlem (2017/435784)
Brief RVB inzake koopaanbieding en ontwerpakte van levering van de Koepel (2017/30717)
Bijlagen A t/m D bij de nota Uitwerking van tweetal scenario's ten behoeve van oplossing dossier
Stokman (2018/74895)
Bijlagen bij nota Robert Peereboomweg 5/5A Omzetting erfpacht in bloot eigendom
(2018/621531)
nota Verkoop grond Minaretstraat (2018/142937)
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Het college stelt de raad voor om per peildatum 1 januari 2019 de geheimhouding op te heffen op de
volgende stukken, waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd:
•

Bijlage bij raadsstuk Voorbereiding verkoop Noord-Schalkwiikerweg 117 (2012/239210)

7. Bijlagen

1.
2.

Overzicht van stukken waarvoor nog geheimhouding geldt.
Concept-voorstel aan de raad omtrent opheffing van geheimhouding van een raadsstuk waarvan
de raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd.
3. Concept-voorstel aan de commissie Ontwikkeling tot opheffing van geheimhouding van het
verslag dat betrekking heeft op bespreking van een onder 6. (Uitvoering) genoemd stuk.
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