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Kernboodschap  Op 8 oktober 2020 is het raadsstuk met betrekking tot het locatie onderzoek 

Domus Plus en Skaeve Huse in de commissie Ontwikkeling besproken. Jouw 

Haarlem, D’66, Actiepartij hebben voorafgaand aan de commissie vragen gesteld. 

Een aantal vragen heeft betrekking op de locaties, die zijn opgenomen in het 

onderzoeksrapport waarop tijdelijk geheimhouding rust. Deze vragen zijn 

mondeling beantwoord in de besloten commissievergadering op 8 oktober 2020  

onder toezegging dat deze vragen ook nog schriftelijk worden beantwoord. Na de 

commissievergadering zijn ook nog vragen door Trots Haarlem gesteld. Met dit 

besluit wordt voldaan aan de toezegging en wordt geheimhouding aan de raad 

opgelegd op de vragen en de antwoorden die betrekking hebben op locaties zoals 

genoemd in het raadstuk over het locatieonderzoek inzake Domus Plus en Skaeve 

Huse.  

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit en de bijlage ter informatie onder oplegging van 

geheimhouding naar de raad 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Locatie Onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse (2020/237677) in commissie 

Ontwikkeling van 8 oktober 2020 

Besluit College  

d.d. 20 oktober 2020 

 

 

1. Het college stelt de beantwoording van de vragen aan de commissie 

Ontwikkeling vast. 

2. Het college besluit voorts op de grijs gearceerde vragen en antwoorden 

van bijlage 1 en  op de gehele bijlagen 2 en 3 bij deze nota, op basis van 

artikel 25 tweede lid van de Gemeentewet, aan de raad geheimhouding 

op te leggen op grond van economische en/of financiële belangen van de 

gemeente, het voorkomen van onevenredige beoordeling of benadeling 

van bij deze aangelegenheid betrokken andere partijen en het belang dat 

omwonenden en bedrijven uit de omgeving erbij hebben als eerste kennis 

te nemen van de informatie, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef 
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en onder b, f en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De 

geheimhouding is tijdelijk en geldt totdat het locatie onderzoek Domus 

Plus en Skaeve Huse openbaar wordt gemaakt. 

3. Het college besluit de raad voor te stellen om op grond van artikel 25, 

derde lid van de Gemeentewet de door het college opgelegde 

geheimhouding te bekrachtigen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Op 8 oktober 2020 is het raadsstuk met betrekking tot het locatie onderzoek Domus Plus en Skaeve 

Huse in de commissie Ontwikkeling besproken. Jouw Haarlem, D’66, Actiepartij hebben voorafgaand 

aan de commissie vragen gesteld. Een aantal vragen heeft betrekking op de locaties waarop tijdelijk 

geheimhouding rust. Deze vragen zijn mondeling beantwoord in de besloten commissievergadering 

op <datum> onder toezegging dat deze vragen ook nog schriftelijk worden beantwoord . Na de 

commissie zijn ook nog vragen door Trots Haarlem gesteld. Met dit besluit wordt voldaan aan de 

toezegging en wordt geheimhouding opgelegd op vragen en antwoorden die betrekking hebben op 

locaties zoals genoemd in het raadstuk over het locatie onderzoek inzake Domus Plus en Skaeve Huse 

(zie bijlage).  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt de beantwoording van de vragen aan de commissie Ontwikkeling vast. 

2. Het college besluit voorts de grijs gearceerde vragen en antwoorden van bijlage 1 en  op de 

gehele bijlagen 2 en 3 bij deze nota , op basis van artikel25, tweede lid van de Gemeentewet, 

geheimhouding aan de raad op te leggen op grond van economische en/of financiële 

belangen van de gemeente, het voorkomen van onevenredige beoordeling of benadeling van 

bij deze aangelegenheid betrokken andere partijen en het belang dat omwonenden en 

bedrijven uit de omgeving erbij hebben als eerste kennis te nemen van de informatie, als 

bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b, f en g van de Wet openbaarheid van 

bestuur. De geheimhouding is tijdelijk en geldt totdat het locatie onderzoek Domus Plus en 

Skaeve Huse openbaar wordt gemaakt. 

3.  Het college besluit de raad voor te stellen om op grond van artikel 25, derde lid van de 

Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 
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3. Beoogd resultaat 

Beantwoording van de vragen van Jouw Haarlem, Actiepartij, Trots Haarlem en D’66 en het opleggen 

van geheimhouding. 

 

4. Argumenten 

Vragen en antwoorden betreffen informatie waarop geheimhouding rust 

Op het Locatie Onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse rust tijdelijk geheimhouding. Zowel de inhoud 

van de vragen als die van de antwoorden, gaan in op informatie uit deze nota die op dit moment nog 

niet openbaar is gemaakt. De vragen en de antwoorden kunnen daarom op dit moment nog evenmin 

openbaar worden gemaakt. 

 

Geheimhouding is tevens nodig met betrekking tot locatie 56 

Het college legt ook geheimhouding op de bijlage welke informatie bevat over locatie 56. Deze 

informatie was abusievelijk niet opgenomen in de, eerder naar raad toegestuurde,  lijst met locaties 

waar op dit moment geheimhouding op rust.  

 

Geheimhouding beschermt de belangen van gemeente, derde partijen en omwonenden 

De redenen om op genoemde informatie in bijlage 1 en 2 geheimhouding op te leggen zijn gelijk aan 

die om geheimhouding op te leggen op het locatieonderzoek (2020/237677). Hier wordt naar 

verwezen. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geheimhouding wordt opgelegd aan de raad. Op grond van artikel 25, derde lid van de 

Gemeentewet moet de geheimhouding worden bekrachtigd door de gemeenteraad in zijn 

eerstvolgende vergadering.  

 

6. Uitvoering 

De beantwoording van de vragen wordt met oplegging van geheimhouding toegestuurd aan de raad 

evenals de bijlage over locatie 56. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1 en 3 Beantwoording van de vragen van de commissie Ontwikkeling omtrent locatie 

onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse 

Bijlage 2 Locatie 56 


