
Bijlage 1 bij nota Actuele status geheime stukken (2020/882315)  
Collegebesluiten vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2020 nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan geheimhouding worden opgeheven 
 

 

1. Rapport onderzoek nevenstructuur Paswerk (2014/411794) Nadat meer duidelijk is over de marktpositie van Werkpas Holding BV; 
naar verwachting  niet eerder dan 2019 

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

Na afronding  van het dossier 

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

Na uitvoering van de vaststellingsovereenkomst 

4. 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 

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

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

6. Informatienota afkoop erfpacht Slachtlijn (2015/521784) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

7. Bijlagen bij nota Opleggen geheimhouding aan taxatierapport Delftplein (2016/453991) Zodra beide percelen zijn verkocht 

8. Bijlage bij opinienota varianten Popcentrum Slachthuis (2017/37167) (raadsinformatie) Na afronding van het project 

9. Bijlage A bij informatienota project Lelie (2016/497623) (raadsinformatie)  Binnen twee jaar na besluit tot geheimhouding, afhankelijk van de stand 
van het project  

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

Na notariële levering van de grond 

11. 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 

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

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

13. Opleggen geheimhouding vertrouwelijk opdrachtformulier PwC (2017/283560) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

14. 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 

15. Opleggen geheimhouding advies stadsadvocaat inzake Plaza-West (2017/521395) Na afronding van het juridische traject 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014139724-2-Collegebesluit-Erfpacht.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014341885-1-Publicatieformulier-4.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014341885-1-Publicatieformulier-4.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/23-april/19:30/Tempelierstraat-Raamsingel-Vaststellingsovereenkomst-n-a-v-second-opinion-zware-voorhangprocedure/Raamsingel-Vaststellingsovereenkomst-nav-second-opinion-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/23-april/19:30/Tempelierstraat-Raamsingel-Vaststellingsovereenkomst-n-a-v-second-opinion-zware-voorhangprocedure/Raamsingel-Vaststellingsovereenkomst-nav-second-opinion-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2016453991-2-Opleggen-geheimhouding-aan-taxatierapport-Delftplein.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/30-maart/20:00/22-00-uur-Opinienota-varianten-Popcentrum-Slachthuis-JB/2017037167-2-Varianten-Popcentrum-Slachthuis-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/30-maart/20:00/22-00-uur-Opinienota-varianten-Popcentrum-Slachthuis-JB/2017037167-1-Raadsinformatieformulier-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2017/09-maart/17:00/Informatienota-over-het-project-lelie/2016497623-2-Project-lelie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2017/13-april/17:00/1-Raadsinformatieformulier-project-lelie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017299688-1-Schalkstad-verkoop-grond-Floridaplein-voor-de-ontwikkeling-Schalkstad-eerste-fase-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017299688-1-Schalkstad-verkoop-grond-Floridaplein-voor-de-ontwikkeling-Schalkstad-eerste-fase-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017162445-1-Verkoop-kavel-DSK-2-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017197604-1-Opleggen-geheimhouding-juridische-adviezen-Six-project-de-Koepel.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017197604-1-Opleggen-geheimhouding-juridische-adviezen-Six-project-de-Koepel.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017283560-1-Opleggen-geheimhouding-vertrouwelijk-opdrachtformulier-PwC-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/28-september/20:00/Getekend-raadsstuk-Nieuwe-Energie-Medewerking-aan-verkoop-vastgoed-Haarlem-Energy-aan-Lingotto-en-mogelijkheid-optie-2-kavels-gemeente.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/28-september/20:00/Getekend-raadsstuk-Nieuwe-Energie-Medewerking-aan-verkoop-vastgoed-Haarlem-Energy-aan-Lingotto-en-mogelijkheid-optie-2-kavels-gemeente.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/16-november/20:00/Opleggen-geheimhouding-advies-stadsadvocaat-inzake-Plaza-West.pdf


Bijlage 1 bij nota Actuele status geheime stukken (2020/882315)  
Collegebesluiten vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2020 nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan geheimhouding worden opgeheven 
 

 

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

Na afwikkeling van de overeenkomst 

17. 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  

18. 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 

19. Bijlage bij nota Scenario’s Koepelgevangenis na 10 januari 2018 (2018/8026) Zodra duidelijk is welke scenario’s worden gevolgd 

20. Opleggen geheimhouding op bestek en contract met de stadsadvocaat (2018/57491) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

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

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

22. Opleggen geheimhouding taxatie en renovatiekosten Watermeterfabriek (2018/61286) Zodra de verkoop rond is 

23. Opleggen geheimhouding beantwoording vragen over de Koepel (2018/97531) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

24. Opleggen geheimhouding taxatierapport Watermeterfabriek (2018/112901) Zodra de verkoop rond is  

25. 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 

26. Bijlage 2 bij nota Intentieovereenkomst nieuwbouw Spaarne Gasthuis (2018/101624) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

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

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

28. 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 

29. Opleggen geheimhouding taxatierapporten Lange Wijngaardstraat 14 at/m f, Jansstraat 
80 en Kennemerstraat 18 RD (2018/312151) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

30. Opleggen geheimhouding beantwoording vragen PvdA over Egelantier (2018/393945) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

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

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017573225-1-Schalkstad-Sluiten-overeenkomsten-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017573225-1-Schalkstad-Sluiten-overeenkomsten-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/11-januari/20:00/Collegebesluit-oplegging-geheimhouding-Scenario-s-Koepelgevangenis-na-10-januari-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/11-januari/20:00/Collegebesluit-oplegging-geheimhouding-Scenario-s-Koepelgevangenis-na-10-januari-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/30-november/20:00/Oplegging-geheimhouding-op-brief-van-het-college-d-d-21-november-incl-bijlagen-A-en-B-m-b-t-de-Koepel.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/11-januari/20:00/Collegebesluit-oplegging-geheimhouding-Scenario-s-Koepelgevangenis-na-10-januari-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018057491-1-Oplegging-geheimhouding-op-bestek-en-contract-met-de-stadsadvocaat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018078132-1-Oplegging-geheimhouding-gevraagde-stukken-ter-bespreking-van-de-opinienota-toetsing-LOI-s-Koepel-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018078132-1-Oplegging-geheimhouding-gevraagde-stukken-ter-bespreking-van-de-opinienota-toetsing-LOI-s-Koepel-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018061286-1-Geheimhouding-taxatie-en-renovatiekosten-Watermeterfabriek-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018097531-1-Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vragen-over-de-Koepel-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018112901-1-Collegebesluit-geheimhouding-taxatierapport-Watermeterfabriek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018126639-1-Aangaan-geactualiseerde-overeenkomst-Nieuwe-Energie-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018101624-1-Intentieovereenkomst-nieuwbouw-Spaarne-Gasthuis-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017419381-1-Opinienota-Scenario-s-voor-gekraakte-woningen-in-gemeentelijk-eigendom.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2017419381-1-Opinienota-Scenario-s-voor-gekraakte-woningen-in-gemeentelijk-eigendom.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018123850-1-Centrum-Schalkwijk-sluiten-intentieovereenkomst-markthal-Schalkstad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018123850-1-Centrum-Schalkwijk-sluiten-intentieovereenkomst-markthal-Schalkstad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/m-f-Jansstraat-80-en-Kennemerstraat-18-RD-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/m-f-Jansstraat-80-en-Kennemerstraat-18-RD-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018393945-1-Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vragen-PvdA-over-Egelantier-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018876456-1-Opleggen-geheimhouding-technische-vragen-Hart-voor-Haarlem-over-straatstenen-Floraplein-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018876456-1-Opleggen-geheimhouding-technische-vragen-Hart-voor-Haarlem-over-straatstenen-Floraplein-1.pdf


Bijlage 1 bij nota Actuele status geheime stukken (2020/882315)  
Collegebesluiten vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2020 nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan geheimhouding worden opgeheven 
 

 

32. Bijlagen 2 en 9 bij Besluit Ontbindingsrecht Koepel (2019/105283) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

33. Herziening oplegging geheimhouding documenten DSK (2019/103431) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

34. Opleggen geheimhouding op beantwoording vraag Actiepartij over aanbesteding 
duurzaamheidsinventarisatie (106618) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

35. Oplegging geheimhouding beantwoording vraag Hart voor Haarlem over Gedempte 
Oude Gracht 24 (2019/090782) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

36. Benoeming lid Participatieraad en oplegging geheimhouding op bijbehorend cv 
(2019/107320) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

37. Oplegging geheimhouding op beantwoording vragen PvdA over Gedempte Oude Gracht 
24 (2019/179347) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

38. Bijlage 1 bij Selectie marktpartij Blok II Slachthuisbuurt Zuidstrook (529406) De geheimhouding van de namen geldt voor onbepaalde tijd, die  van de 
geboden bedragen geldt tot aan de inschrijving van de akte voor 
notariële levering, die van de winnende inschrijving geldt tot aan de 
bekendmaking van het gunningsvoornemen. 

39. Oplegging geheimhouding beantwoording vragen PvdA over Gedempte Oude Gracht 24 
(2019/245904) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

40. Bijlage B en C bij Centrum Schalkwijk, ontwikkelen bioscoop en commerciële ruimte, het 
sluiten van een koop- en ontwikkelovereenkomst met Kinepolis en een koop- en 
ontwikkelovereenkomst met Hoes beheer b.v. (2019/257165) 

Totdat de contracten zijn afgewikkeld 

41. Bijlagen 1 t/m 3 bij Verkoop pand Gedempte Oude Gracht 24 (2019/185501) Tot en met de definitieve verwerking van de transactie in de openbare 
registers 

42. Bijlage 3 bij Verkoop Deliterrein en afsluiten anterieure overeenkomst (2019/65574) Totdat de verkoop is afgewikkeld en de financiële belangen van de 
gemeente zijn gewaarborgd. 

43. Bijlage 1 bij Geheimhouding koopovereenkomst directeurswoningen (2019/469894) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

44. Bijlage 1 bij Opvolging RKC aanbevelingen informatiebeveiliging (2019/465158) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

45. Bijlage 2 bij het verstrekken van de auditrapportage EU aanbestedingen jaarrekening 
2018 (2019/589924) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/18-april/19:30/Voorgenomen-college-besluit-inzake-Ontwikkeling-Koepel/2019105283-01-Besluit-ontwikkeling-Koepel-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/28-februari/19:30/Verkoop-DSK-II/2019012275-1-Verkoop-DSK-II-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/07-maart/17:00/Opleggen-geheimhouding-op-beantwoording-vraag-Actiepartij-over-aanbesteding-duurzaamheidsinventarisatie/2019106618-1-Opleggen-geheimhouding-beantwoording-vraag-Actiepartij-over-aanbesteding-duurzaamheidsinventarisatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/07-maart/17:00/Opleggen-geheimhouding-op-beantwoording-vraag-Actiepartij-over-aanbesteding-duurzaamheidsinventarisatie/2019106618-1-Opleggen-geheimhouding-beantwoording-vraag-Actiepartij-over-aanbesteding-duurzaamheidsinventarisatie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/26-februari/10:00/Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vraag-Hart-voor-Haarlem-over-Gedempte-Oude-Gracht-24/2019090782-1-Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vraag-Hart-voor-Haarlem-over-Gedempte-Oude-Gracht-24-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/26-februari/10:00/Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vraag-Hart-voor-Haarlem-over-Gedempte-Oude-Gracht-24/2019090782-1-Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vraag-Hart-voor-Haarlem-over-Gedempte-Oude-Gracht-24-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/04-april/17:00/Benoeming-lid-Participatieraad-en-oplegging-geheimhouding-op-bijbehorend-cv/2019107320-1-Benoeming-lid-Participatieraad-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2019/04-april/17:00/Benoeming-lid-Participatieraad-en-oplegging-geheimhouding-op-bijbehorend-cv/2019107320-1-Benoeming-lid-Participatieraad-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/04-april/17:00/Oplegging-geheimhouding-op-beantwoording-vragen-PvdA-over-Gedempte-Oude-Gracht-24-1/2019179347-1-Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vragen-PvdA-over-Gedempte-Oude-Gracht-24-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/04-april/17:00/Oplegging-geheimhouding-op-beantwoording-vragen-PvdA-over-Gedempte-Oude-Gracht-24-1/2019179347-1-Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vragen-PvdA-over-Gedempte-Oude-Gracht-24-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/09-mei/17:00/22-15-uur-Selectie-marktpartij-Blok-II-Slachthuisbuurt-Zuidstrook-FR/2018529406-1-Selectie-marktpartij-Blok-II-Slachthuisbuurt-Zuidstrook-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/09-mei/17:00/Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vragen-PvdA-over-Gedempte-Oude-Gracht-24/2019245904-1-Opleggen-geheimhouding-beantwoording-vragen-PvdA-over-Gedempte-Oude-Gracht-24.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/09-mei/17:00/Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vragen-PvdA-over-Gedempte-Oude-Gracht-24/2019245904-1-Opleggen-geheimhouding-beantwoording-vragen-PvdA-over-Gedempte-Oude-Gracht-24.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Centrum-Schalkwijk-ontwikkelen-bioscoop-en-winkels-het-sluiten-van-een-koop-en-aanneemovereenkomst-met-Kinepolis-en-een-koopovereenkomst-met-Hoes-Beheer-b-v/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Centrum-Schalkwijk-ontwikkelen-bioscoop-en-winkels-het-sluiten-van-een-koop-en-aanneemovereenkomst-met-Kinepolis-en-een-koopovereenkomst-met-Hoes-Beheer-b-v/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Centrum-Schalkwijk-ontwikkelen-bioscoop-en-winkels-het-sluiten-van-een-koop-en-aanneemovereenkomst-met-Kinepolis-en-een-koopovereenkomst-met-Hoes-Beheer-b-v/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-juni/19:30/Gedempte-Oude-Gracht-24-verkoop-pand/2019185406-1-Verkoop-pand-Gedempte-Oude-Gracht-24-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-juni/19:30/Verkoop-Deliterrein-en-afsluiten-anterieure-overeenkomst/2019449887-1-Verkoop-Deliterrein-en-afsluiten-anterieure-overeenkomst-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-juni/19:30/Raadsstuk-Opleggen-geheimhouding-koopovereenkomst-directeurswoningen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/18-juni/10:00/Opvolging-RKC-aanbevelingen-Informatiebeveiliging/2019465158-1-Opvolging-RKC-aanbevelingen-Informatiebeveiliging.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-september/19:30/2019589924-nbsp-Het-verstrekken-van-de-auditrapportage-aanbestedingen-jaarrekening-2018/2019589924-1-Het-verstrekken-van-de-auditrapportage-EU-aanbestedingen-jaarrekening-2018-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-september/19:30/2019589924-nbsp-Het-verstrekken-van-de-auditrapportage-aanbestedingen-jaarrekening-2018/2019589924-1-Het-verstrekken-van-de-auditrapportage-EU-aanbestedingen-jaarrekening-2018-1.pdf


Bijlage 1 bij nota Actuele status geheime stukken (2020/882315)  
Collegebesluiten vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2020 nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan geheimhouding worden opgeheven 
 

 

46. Bijlagen 2 en 3 bij Regeling maaltijdvergoeding (2019/555812) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

47. Bijlage 1 bij Verkoop Bakkerstraat 62 (2019/502250) Tot en met de definitieve transactie en verwerking daarvan in de 
registers 

48. Bijlage 1 bij Verkoop Brouwersstraat 30 zwart (2019/352496) Tot en met de definitieve transactie en verwerking daarvan in de 
registers 

49. Bijlage 1 t/m 4 bij Verkoop Brouwersstraat 30 rood (2019/506599) Tot en met de definitieve transactie en verwerking daarvan in de 
registers 

50. Bijlagen bij Opleggen geheimhouding 2e kwartaal 2019 boekenonderzoek Panopticon 
inclusief bijlage 1 jaarrekening 2018 Panopticon  (2019/689398) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

51. Bijlagen 6 t/m 12 bij Invoering functiewaardering HR 21 (2019/692172) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

52. Bijlagen D, G, H en I bij Stand van zaken informatiebeveiliging (2019/855753) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

53. Bijlage 2 bij Vaststellen Anterieure overeenkomst en Masterplan Spaarne Gasthuis 
(2019/868412) 

De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

54. Bijlagen bij Centrum Schalkwijk, het sluiten van een koop- en realisatieovereenkomst 
voor de ontwikkeling van een markthal (2019/917272)  

Totdat de contracten zijn afgewikkeld 

55. Bijlagen 2 t/m 6 bij Functiewaardering invoering HR21 vervolgbesluit (2019/918116) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

56. Bijlagen bij Intrekken aanstelling lid leefbaarheid en initiatiefraad (2019/1001016) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

57. CV’s bij  Benoeming leden meldpunt integriteit (2019/319909) De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/16-juli/10:00/Regeling-Maaltijdvergoeding/2019555812-1-Regeling-Maaltijdvergoeding.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/Bakkerstraat-62-verkoop-pand-lichte-voorhangprocedure/2019502250-1-Bakkerstraat-62-verkoop-pand-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/1-Verkoop-woning-Brouwersstraat-30-zwart.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/16-oktober/19:00/1-Verkoop-woning-Brouwersstraat-30-rood.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/26-september/17:00/Opleggen-geheimhouding-2e-kwartaal-2019-boekenonderzoek-Panopticon-inclusief-bijlage-1-Jaarrekening-2018-Panopticon-1/2019689398-1-Opleggen-geheimhouding-2e-kwartaal-2019-boekenonderzoek-Panopticon-inclusief-bijlage-1-Jaarrekening-2018-Panopticon-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/26-september/17:00/Opleggen-geheimhouding-2e-kwartaal-2019-boekenonderzoek-Panopticon-inclusief-bijlage-1-Jaarrekening-2018-Panopticon-1/2019689398-1-Opleggen-geheimhouding-2e-kwartaal-2019-boekenonderzoek-Panopticon-inclusief-bijlage-1-Jaarrekening-2018-Panopticon-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/24-september/10:00/Functiewaardering-Invoering-HR21/2019692172-01-Functiewaardering-invoering-HR21.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2019/14-november/17:00/19-55-uur-Stand-van-zaken-Informatiebeveiliging-JB/2019855753-01-Stand-van-zaken-Informatiebeveiliging-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/10-december/19:00/22-25-uur-Vaststellen-Anterieure-Overeenkomst-en-masterplan-Spaarne-Gasthuis-FR/2019868412-1-Vaststellen-Anterieure-Overeenkomst-en-Masterplan-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/10-december/19:00/22-25-uur-Vaststellen-Anterieure-Overeenkomst-en-masterplan-Spaarne-Gasthuis-FR/2019868412-1-Vaststellen-Anterieure-Overeenkomst-en-Masterplan-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/09-januari/17:00/20-45-uur-Centrum-Schalkwijk-het-sluiten-van-een-koop-en-realisatieovereenkomst-voor-de-ontwikkeling-van-een-markthal-lichte-voorhang-FR-AGENDAPUNT-WORDT-VERVROEGD-BEHANDELD/2019917272-1-Centrum-Schalkwijk-het-sluiten-van-een-koop-en-realisatieovereenkomst-voor-de-ontwikkeling-van-een-markthal-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/09-januari/17:00/20-45-uur-Centrum-Schalkwijk-het-sluiten-van-een-koop-en-realisatieovereenkomst-voor-de-ontwikkeling-van-een-markthal-lichte-voorhang-FR-AGENDAPUNT-WORDT-VERVROEGD-BEHANDELD/2019917272-1-Centrum-Schalkwijk-het-sluiten-van-een-koop-en-realisatieovereenkomst-voor-de-ontwikkeling-van-een-markthal-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/03-december/10:00/Functiewaardering-Invoering-HR21-vervolgbesluit/2019918116-1-Functiewaardering-Invoering-HR21-vervolgbesluit.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/17-december/10:00/Intrekken-aanstelling-lid-leefbaarheid-en-initiatiefraad/20191001016-1-Intrekken-aanstelling-lid-leefbaarheid-en-initiatiefraad-geanonimiseerd.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2019/16-mei/17:00/Benoeming-leden-Meldpunt-Integriteit/2019319909-1-Benoeming-leden-Meldpunt-Integriteit-1.pdf


 

 

 


