
Bijlage 1 bij nota Actuele status geheime stukken (2020/0155080)  
Raadsstukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2020 nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan de geheimhouding worden opgeheven 
         

1. Bijlage A bij raadsstuk Beschikbaar stellen krediet parkeergarage Schalkstad 
(2016/140275) zoals bekrachtigd door de raad op 26 mei 2016 

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

2. Bijlagen bij nota Start uitvoeringsfase en aanbesteding Schalkstad eerste fase 
(2016/160736) zoals bekrachtigd door de raad op 26 mei 2016 

Na afronding van de aanbesteding 

3. Bijlage bij raadsstuk Verlengen contract accountant (2016/165496) zoals bekrachtigd 
door de raad op 16 februari 2017 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

4. Bijlagen bij raadsstuk Stedenbouwkundige randvoorwaarden en grondexploitatie Poort 
van Boerhaave - Damiatelocatie (2016/330454) zoals bekrachtigd door de raad op 17 
november 2016 

Eén jaar na het moment van gunning 

5. Bijlage 3 bij raadsstuk Stedenbouwkundig kader verkoop Drijfriemenfabriek 
(2016/554910) zoals bekrachtigd door de raad op 16 februari 2017 

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

6. Bijlage E bij raadsstuk nota van uitgangspunten verkoop Egelantier (2016/501465) zoals 
bekrachtigd door de raad op 16 februari 2017 

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

7. Bekrachtigen geheimhouding gewijzigd deel 2 van bijlage Meerjarenperspectief 
Grondexploitaties 2017-2021 (2017/276631) zoals bekrachtigd door de raad op 28 juni 
2017 

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

8. Bijlagen 1, 4, 5, 7 en 8 bij nota Aankoop Californiëplein 2, Schalkstad (2017/182508) 
zoals bekrachtigd door de raad op 1 juni 2017 

Na het sluiten van de grondexploitatie Schalkstad 

9. Bijlage 1 bij raadsstuk Zwemmerslaan, openen grondexploitatie (2017/383586) zoals 
bekrachtigd door de raad op 25 januari 2018 

Na afwikkeling overdracht van de grond 

10. Bijlage bij Verkoop Deliterrein en afsluiten anterieure overeenkomst (2018/65574) Na de afwikkeling van de verkoop 

11. Opleggen geheimhouding op bijlage 1 van brief inzake toezeggingen wethouder in 
Commissie Ontwikkeling van 19 april 2018 over Spaarne Gasthuis (2018/222999) zoals 
bekrachtigd door de raad op 17 mei 2018 
 

Na notariële levering van de grond 

12. Onderbouwing kredietaanvraag Kerklaan parkeervoorziening te Spaarndam 
(2018/372762) zoals bekrachtigd door de raad op 19 juli 2018 

Na definitieve gunning aan de uitvoerende partij 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/12-mei/20:00/21-00-uur-Beschikbaar-stellen-krediet-parkeergarage-Schalkstad-JvS/2016140275-2-Raadsstuk-Beschikbaar-stellen-krediet-parkeergarage-Schalkstad-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/12-mei/20:00/21-00-uur-Beschikbaar-stellen-krediet-parkeergarage-Schalkstad-JvS/2016140275-2-Raadsstuk-Beschikbaar-stellen-krediet-parkeergarage-Schalkstad-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/12-mei/20:00/20-15-uur-Start-uitvoeringsfase-en-aanbesteding-Schalkstad-eerste-fase-JvS/2016160736-2-Start-uitvoeringsfase-en-aanbesteding-Schalkstad-eerste-fase-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/12-mei/20:00/20-15-uur-Start-uitvoeringsfase-en-aanbesteding-Schalkstad-eerste-fase-JvS/2016160736-2-Start-uitvoeringsfase-en-aanbesteding-Schalkstad-eerste-fase-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016165496-2-Verlengen-overeenkomst-accountant-6.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/27-oktober/20:00/21-35-uur-Stedenbouwkundige-randvoorwaarden-en-grondexploitatie-Poort-van-Boerhaave-Damiatelocatie-JvS/2016330454-2-Stedenbouwkundige-randvoorwaarden-grondexploitatie-verkoopstrategie-en-selectieleidraad-Poort-van-Boerhaave-Damiatelocatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2016/27-oktober/20:00/21-35-uur-Stedenbouwkundige-randvoorwaarden-en-grondexploitatie-Poort-van-Boerhaave-Damiatelocatie-JvS/2016330454-2-Stedenbouwkundige-randvoorwaarden-grondexploitatie-verkoopstrategie-en-selectieleidraad-Poort-van-Boerhaave-Damiatelocatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/02-februari/20:00/21-45-uur-Stedenbouwkundig-kader-verkoop-Drijfriemenfabriek/2016554910-2-Verkoop-Drijfriemenfabriek-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/02-februari/20:00/21-45-uur-Stedenbouwkundig-kader-verkoop-Drijfriemenfabriek/2016554910-2-Verkoop-Drijfriemenfabriek-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/12-januari/20:00/22-00-uur-Nota-van-Uitgangspunten-verkoop-Egelantier-JB/2016501465-2-Nota-van-Uitgangspunten-Egelantier-verkoop-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/29-juni/17:00/1-Bekrachtigen-geheimhouding-gewijzigd-deel-2-van-bijlage-Meerjarenperspectief-Grondexploitaties-2017-2021-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/29-juni/17:00/1-Bekrachtigen-geheimhouding-gewijzigd-deel-2-van-bijlage-Meerjarenperspectief-Grondexploitaties-2017-2021-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/01-juni/19:30/Getekend-besluit-Aankoop-Californieplein2-Schalkstad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017383586-1-Zwemmerslaan-openen-grondexploitatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018065574-1-Verkoop-Deliterrein-en-afsluiten-anterieure-overeenkomst-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018223077-1-Opleggen-geheimhouding-op-bijlage-brief-wethouder-Van-Spijk-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018223077-1-Opleggen-geheimhouding-op-bijlage-brief-wethouder-Van-Spijk-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/toezeggingen/1-Onderbouwing-kredietaanvraag-Kerklaan-parkeervoorziening-te-Spaarndam.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/toezeggingen/1-Onderbouwing-kredietaanvraag-Kerklaan-parkeervoorziening-te-Spaarndam.pdf


Bijlage 1 bij nota Actuele status geheime stukken (2020/0155080)  
Raadsstukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2020 nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan de geheimhouding worden opgeheven 
         

13. Opleggen geheimhouding op advisering stadsadvocaat inzake DSK II 
vaststellingsovereenkomst (2018/401009) zoals bekrachtigd door de raad op 19 juli 
2018 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

14. Bijlage bij Gewijzigde intentieovereenkomst Spaarne Gasthuis (2018/442598) zoals 
bekrachtigd door de raad op 27 september 2018 

Na notariële levering van de grond 

15. De CV’s bij Wijziging van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften en 
benoeming van nieuwe leden voor de commissie voor bezwaarschriften (2019/104287) 
zoals bekrachtigd door de raad op 21 november 2019  

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

16. Bijlage 2 bij Verkoopovereenkomst Spaarne Gasthuis(2019/246821) zoals bekrachtigd 
door de raad op 29 mei 2019 

Tot aan het moment van notariële levering van de grond. 

17. Bijlagen bij Koningstein (Koningshof) openen grondexploitatie (2019/352589) zoals 
bekrachtigd door de raad op 26 juni 2019 

Tot aan de afwikkeling van de grondoverdracht 

18. Bijlage 3 bij Gestandhouden en gedeeltelijk opheffen geheimhouding van middels 
Wobverzoek opgevraagde documenten Koepelgevangenis (2019/787237) zoals 
bekrachtigd door de raad op 21 november 2019 

Totdat de koopovereenkomst met de gekoppelde allonges I en II is 
uitgewerkt. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/GEHEIME-STUKKEN/1-Oplegging-geheimhouding-op-advisering-stadsadvocaat-inzake-DSK-II-vaststellingovereenkomst.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/GEHEIME-STUKKEN/1-Oplegging-geheimhouding-op-advisering-stadsadvocaat-inzake-DSK-II-vaststellingovereenkomst.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018442598-1-Gewijzigde-intentieovereenkomst-Spaarne-Gasthuis-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/21-november/18:30/Raadsstuk-Wijziging-van-de-Verordening-op-de-behandeling-van-bezwaarschriften-en-benoeming-van-nieuwe-leden-voor-de-commissie-voor-bezwaarschriften.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/21-november/18:30/Raadsstuk-Wijziging-van-de-Verordening-op-de-behandeling-van-bezwaarschriften-en-benoeming-van-nieuwe-leden-voor-de-commissie-voor-bezwaarschriften.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Verkoopovereenkomst-Spaarne-Gasthuis/2019246821-1-Concept-Verkoopovereenkomst-Spaarne-Gasthuis-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-juni/19:30/Koningstein-Koningshof-openen-grondexploitatie-1/2019352589-1-Koningstein-Koningshof-openen-grondexploitatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/21-november/18:30/Gestandhouden-en-gedeeltelijk-opheffen-geheimhouding-van-middels-Wob-verzoek-opgevraagde-documenten-Koepelgevangenis/2019787237-1-Gestandhouden-en-gedeeltelijk-opheffen-geheimhouding-van-middels-Wob-verzoek-opgevraagde-documenten-Koepelgevangenis-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/21-november/18:30/Gestandhouden-en-gedeeltelijk-opheffen-geheimhouding-van-middels-Wob-verzoek-opgevraagde-documenten-Koepelgevangenis/2019787237-1-Gestandhouden-en-gedeeltelijk-opheffen-geheimhouding-van-middels-Wob-verzoek-opgevraagde-documenten-Koepelgevangenis-2.pdf

