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Kernboodschap  Geheimhouding wordt steeds zo beperkt mogelijk opgelegd, zowel wat betreft de 
omvang van de informatie als de periode waarvoor de geheimhouding geldt.  
Het college beoordeelt daarom periodiek of geheimhouding nog aan de orde is. 
Dit collegebesluit is het resultaat van een in dit kader gehouden nieuwe 
inventarisatie van stukken waarvoor onder collegebevoegdheid nog 
geheimhouding geldt. Hiervoor zijn de opstellers van de betreffende stukken en/of 
de managers van de betrokken vakafdeling bevraagd. 
Van stukken waarvoor het college ingevolge artikel 86 van de Gemeentewet aan 
de behandelende raadscommissie geheimhouding heeft opgelegd, behoort de 
opheffing van geheimhouding tot raadsbevoegdheid. De geheimhouding van deze 
stukken wordt, indien van toepassing, via een separaat raadsbesluit opgeheven. 

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Het raadsstuk Actualisering regels rond geheimhouding (2015/34307), waarmee 

de raad op 12 maart 2015 de geactualiseerde notitie Minimaliseren aantal 

geheime stukken en het indertijd geactualiseerde Protocol geheimhoudingsplicht 

heeft vastgesteld. Een nieuw geactualiseerd Protocol geheimhoudingsplicht is in 

voorbereiding. 

 

Besluit College  

d.d. 13 september 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  
1. Per peildatum 1 januari 2022 de geheimhouding op te heffen van de onder 6. 

(Uitvoering) vermelde stukken. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/12-maart/19:30/Actualisering-regels-rond-geheimhouding-1/2015034307-2-Raadsstuk-Actualisering-regels-rond-geheimhouding-1.pdf
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1. Inleiding  
Geheimhouding wordt op zo min mogelijk informatie en voor een zo beperkt mogelijke periode 
opgelegd. Met de raad is afgesproken dat geheimhoudingsbesluiten periodiek worden beoordeeld 
op de mogelijkheid om de geheimhouding op te heffen. Dit collegebesluit is het resultaat van een in 
dit kader gehouden nieuwe inventarisatie van stukken waarvoor onder collegebevoegdheid nog 
geheimhouding geldt. Hiervoor zijn de opstellers van de betreffende stukken en/of de managers van 
de betrokken vakafdeling bevraagd. 
 

2. Besluitpunten college 
Het college besluit: 

1. Per peildatum 1 januari 2022 de geheimhouding op te heffen van de onder 6. (Uitvoering) 
vermelde stukken. 

 
3. Beoogd resultaat 
Minimalisering van het aantal geheime stukken.  

 

4. Argumenten 
Opheffing van de geheimhouding op de stukken is mogelijk nu de gronden daarvoor niet langer 
bestaan. In alle gevallen geldt dat het belang zoals genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid 
niet meer aan de orde is. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 
Tegen een besluit tot opheffing van de geheimhouding kan een belanghebbende bezwaar maken en 
beroep instellen.  

6. Uitvoering 
Per peildatum 1 januari 2022 wordt geheimhouding op de volgende collegestukken opgeheven: 
 
1. Bijlage ‘Informatiememo stand van zaken erfpachtherziening d.d. 31 maart 2014’ bij 

nota Erfpacht (2014/139724) 
2. Bijlage bij nota Opleggen geheimhouding juridische adviezen Six advocaten project de Koepel  

(2017/197604) 
3. Geheimhouding op collegebrief  m.b.t. de Koepel (2017/531180) 
4. Geheimhouding presentatie scenario's Koepel na 10 jan 18 getoond tijdens een besloten deel 

commissie ontwikkeling van 14 december 2017 (2017/604458) 
5. Bijlage bij nota Scenario’s Koepelgevangenis na 10 januari 2018 (2018/8026) 
6. Opleggen geheimhouding taxatierapport Watermeterfabriek (2018/112901) 
7. Opleggen geheimhouding beantwoording vragen PvdA over Egelantier (2018/393945) 
8. Bijlagen 1 t/m 4 bij collegebesluit Papentorenvest verkoop grond tussen 32-34 (2020/770059) 
9. Bijlage 1 bij collegebesluit Afdoen toezegging toesturen geheime lijst verenigingen die verklaring 

gelijke behandeling niet kunnen tekenen (2020/254599) 
10. Bijlage 2 bij collegebesluit Instemmen met het Voorlopig Ontwerp en de kostenraming voor de 

renovatie Stedelijk Gymnasium Haarlem, locatie Prinsenhof (2020/1082370) 
11. Bijlage 2 bij collegebesluit Goedkeuren DO en kostenraming verbouwing Junoplantsoen 58 ten 

behoeve van de International School Haarlem en verhogen en vrijgeven krediet (2021/356101) 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014139724-2-Collegebesluit-Erfpacht.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/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/2018112901-1-Collegebesluit-geheimhouding-taxatierapport-Watermeterfabriek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018393945-1-Oplegging-geheimhouding-beantwoording-vragen-PvdA-over-Egelantier-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210037370-1-Papentorenvest-grond-tussen-32-34-instemmen-met-doorverkoop-ihkv-anti-speculatiebeding.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200254599-1-Opleggen-geheimhouding-lijst-van-Sportverenigingen-die-hebben-aangegeven-de-Verklaring-gelijke-behandeling-in-de-sport-niet-te-kunnen-tekenen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200254599-1-Opleggen-geheimhouding-lijst-van-Sportverenigingen-die-hebben-aangegeven-de-Verklaring-gelijke-behandeling-in-de-sport-niet-te-kunnen-tekenen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201082370-1-Instemmen-met-het-Voorlopig-Ontwerp-en-de-kostenraming-voor-de-renovatie-Stedelijk-Gymnasium-Haarlem-locatie-Prinsenhof-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201082370-1-Instemmen-met-het-Voorlopig-Ontwerp-en-de-kostenraming-voor-de-renovatie-Stedelijk-Gymnasium-Haarlem-locatie-Prinsenhof-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210356101-1-Goedkeuren-DO-en-kostenraming-verbouwing-Junoplantsoen-58-ten-behoeve-van-de-International-School-Haarlem-en-verhogen-en-vrijgeven-krediet.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210356101-1-Goedkeuren-DO-en-kostenraming-verbouwing-Junoplantsoen-58-ten-behoeve-van-de-International-School-Haarlem-en-verhogen-en-vrijgeven-krediet.pdf
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12. Bijlagen 1 t/m 3 bij collegebesluit Instemmen met het voorlopig ontwerp en de kostenraming 
voor de uitbreiding van het Schoter (2021/42390) 

13. Bijlage 2 bij collegebesluit Instemmen met voorlopig ontwerp en de kostenraming vervangende 
nieuwbouw semi permanent lokaal Eerste Christelijk Lyceum (2021/71662) 

14. Bijlage 1 bij collegebesluit Instemmen met het Definitief Ontwerp, kostenraming en beschikbaar 
stellen krediet vervangende nieuwbouw Wijde Wereld Montessori (2021/154036) 

15. Bijlage 2 bij collegebesluit Instemmen met het Definitief Ontwerp, kostenraming en beschikbaar 
stellen krediet vervangende nieuwbouw Eerste Christelijk Lyceum (2021/328655) 

16. Bijlage 2 bij collegebesluit Instemming definitief ontwerp en kostenraming renovatie Stedelijk 
Gymnasium Haarlem (2021/32714) 

17. Bijlage 2 + B bij collegebesluit Instemmen met het definitief ontwerp en de kostenraming voor de 
uitbreiding van het Schoter (2021/323914) 

18. Bijlage 2 en 3 bij collegebesluit Instemmen met het voorlopig ontwerp en de kostenraming voor 
de gymzaal aan de Vilniusstraat (2021/313754) 

19. Bijlage 2 en 3 bij collegebesluit Instemmen met het definitief ontwerp en de kostenraming 
gymzaal Vilniusstraat 2 (2021/513078) 
 

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Vervolgens treedt het besluit in werking.  
 

7. Bijlage 
1. Overzicht stukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2022 onder collegebevoegdheid 

nog geheimhouding geldt. 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210042390-1-Instemmen-met-het-voorlopig-ontwerp-en-de-kostenraming-voor-de-uitbreiding-van-het-Schoter-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210042390-1-Instemmen-met-het-voorlopig-ontwerp-en-de-kostenraming-voor-de-uitbreiding-van-het-Schoter-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210071662-1-Instemmen-met-voorlopig-ontwerp-vervangende-nieuwbouw-ECL-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210071662-1-Instemmen-met-voorlopig-ontwerp-vervangende-nieuwbouw-ECL-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210154036-1-Instemmen-met-het-Definitief-Ontwerp-kostenraming-en-beschikbaar-stellen-krediet-vervangende-nieuwbouw-Wijde-Wereld-Montessori.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210154036-1-Instemmen-met-het-Definitief-Ontwerp-kostenraming-en-beschikbaar-stellen-krediet-vervangende-nieuwbouw-Wijde-Wereld-Montessori.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210328655-1-Instemmen-met-het-Definitief-Ontwerp-kostenraming-en-beschikbaar-stellen-krediet-vervangende-nieuwbouw-ECL.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210328655-1-Instemmen-met-het-Definitief-Ontwerp-kostenraming-en-beschikbaar-stellen-krediet-vervangende-nieuwbouw-ECL.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210032714-1-Instemming-definitief-ontwerp-en-kostenraming-renovatie-Stedelijk-Gymnasium-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210032714-1-Instemming-definitief-ontwerp-en-kostenraming-renovatie-Stedelijk-Gymnasium-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210323910-1-Instemmen-met-het-definitief-ontwerp-en-de-kostenraming-voor-de-uitbreiding-van-het-Schoter.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210323910-1-Instemmen-met-het-definitief-ontwerp-en-de-kostenraming-voor-de-uitbreiding-van-het-Schoter.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210313754-1-Instemmen-met-het-voorlopig-ontwerp-en-de-kostenraming-voor-de-gymzaal-aan-de-Vilniusstraat-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210313754-1-Instemmen-met-het-voorlopig-ontwerp-en-de-kostenraming-voor-de-gymzaal-aan-de-Vilniusstraat-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210513078-1-Instemmen-met-het-definitief-ontwerp-en-de-kostenraming-gymzaal-Vilniusstraat-2-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210513078-1-Instemmen-met-het-definitief-ontwerp-en-de-kostenraming-gymzaal-Vilniusstraat-2-1.pdf

