
Bijlage 1 bij bestuurlijk behandelvoorstel Actuele status geheime stukken (2022/612883)  
Stukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2022 onder raadsbevoegdheid nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan de geheimhouding worden opgeheven 
         

1. 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. 

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

Er is gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop zwaarder 
weegt dan het belang van openbaarheid. Jaarlijks vindt een nieuwe 
beoordeling plaats. 

3. 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. 

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

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

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

7. 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. 

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

Na afwikkeling overdracht van de grond. 

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

Na notariële levering van de grond. 

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

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

Na afwikkeling van de overeenkomst. 

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

Wanneer de huidige situatie bij de drie genoemde panden is beëindigd. 

13. Opleggen geheimhouding op bestek en contract met de stadsadvocaat (2018/57491) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

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

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/bestuurlijke-stukken/2016453991-2-Opleggen-geheimhouding-aan-taxatierapport-Delftplein.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-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/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/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/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2017/16-november/20:00/Opleggen-geheimhouding-advies-stadsadvocaat-inzake-Plaza-West.pdf
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/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/2018057491-1-Oplegging-geheimhouding-op-bestek-en-contract-met-de-stadsadvocaat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018065574-1-Verkoop-Deliterrein-en-afsluiten-anterieure-overeenkomst-3.pdf
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15. Opleggen geheimhouding op advisering stadsadvocaat inzake DSK II 
vaststellingsovereenkomst (2018/401009) zoals bekrachtigd door de raad op 19 juli 
2018 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

16. 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. 

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

Na levering van de gebouwen. 

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

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

19. 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) 

Nadat de contracten zijn afgewikkeld. 

20. Bijlage 1 bij Opvolging RKC aanbevelingen informatiebeveiliging (2019/465158) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

21. Bijlagen D, G, H en I bij Stand van zaken informatiebeveiliging (2019/855753) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

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

Nadat de contracten zijn afgewikkeld. 

23. Bijlage 1 bij collegebesluit Verstrekken en opleggen geheimhoudingsplicht notitie 
interim voorzitter ARK (2020/287812) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

24. Bijlage 1 bij Raadsstuk Lokale Steun Kenter Jeugdhulp (2020/721119) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

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/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/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
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Collegebesluit-Centrum-Schalkwijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Collegebesluit-Centrum-Schalkwijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Collegebesluit-Centrum-Schalkwijk.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/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/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/bestuurlijke-stukken/20200287812-1-Verstrekken-en-opleggen-geheimhouding-notitie-interim-voorzitter-ARK-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200287812-1-Verstrekken-en-opleggen-geheimhouding-notitie-interim-voorzitter-ARK-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200721119-1-Lokale-Steun-Kenter-Jeugdhulp.pdf
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25. Bijlage 2 bij raadsstuk Vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (2020/902410) Na afronding van de overdracht van Werkdag en het Buurtbedrijf. 

26. Bijlagen 2 t/m 4 bij collegebesluit Verkoop Drijfriemenfabriek (2020/1078134) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

27. Bijlagen 1A t/m 1D bij raadsstuk Aanvraag krediet en afgeven garantstelling nieuwe 
turnhal (2020/743288) 

Na gunning van de bouwopdracht. 

28. Bijlage 1 bij collegebesluit Verstrekken en opleggen geheimhouding op ''Verbeterplan 
Kenter'' 2020/81269 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

29. Bijlagen 1, 2 en 3 bij collegebesluit Opleggen geheimhouding taxatierapporten en 
toelichting Badmintonpad, verkoop kavel (2020/198634) 

Na overdracht van de grond. 

30. Bijlage A bij collegebesluit Vaststellen Beoordelingsrapport selectiefase verkoop 
Egelantier (2020/225870) 

Na juridische levering in augustus 2023. 

31. Geheime informatienota Veiligheidsaspecten bij woonwagenlocaties (2020/241379) Medio 2025. 

32. Bijlage 1 en 3 bij collegebesluit Wonen op de begane grond Cronjéstraat (2020/132344) De geheimhouding geldt gedurende de periode van voorzienbaarheid. 

33. Bijlagen A en B bij informatienota ENSIA 2019 duiding (2020/430128) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

34. Geheime bijlage 1 bij collegebesluit Vaststelling overeenkomst accountant 2020-2024 
(2020/450804) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

35. Bijlage B bij collegebesluit Stand van zaken informatiebeveiliging (2020/465284) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200902410-1-Vorming-regionaal-participatiebedrijf-Zuid-Kennemerland-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201078134-01-Verkoop-Drijfriemenfabriek-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210155097-1-Krediet-aanvraag-bijdrage-nieuwe-turnhal-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210155097-1-Krediet-aanvraag-bijdrage-nieuwe-turnhal-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-januari/19:30/1-Verstrekken-en-opleggen-geheimhouding-op-Verbeterplan-Kenter-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-januari/19:30/1-Verstrekken-en-opleggen-geheimhouding-op-Verbeterplan-Kenter-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/05-maart/17:00/1-Opleggen-geheimhouding-taxatierapporten-en-toelichting-Badmintonpad-verkoop-kavel.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/05-maart/17:00/1-Opleggen-geheimhouding-taxatierapporten-en-toelichting-Badmintonpad-verkoop-kavel.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200225870-1-Vaststellen-Beoordelingsrapport-selectiefase-verkoop-Egelantier-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200225870-1-Vaststellen-Beoordelingsrapport-selectiefase-verkoop-Egelantier-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2020/02-juni/21:00/06-02-Besluitenlijst-commissie-Ontwikkeling-2-juni-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200430128-1-ENSIA-2019-duiding.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2020/14-mei/20:00/Vaststelling-overeenkomst-accountant-2020-2024.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2020/14-mei/20:00/Vaststelling-overeenkomst-accountant-2020-2024.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200465284-1-Stand-van-zaken-informatiebeveiliging.pdf
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36. Bijlagen 4 t/m 8 bij collegebesluit Verstrekken en opleggen geheimhouding op 
'informatie lokale steun Kenter' (2020/514947) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

37. Bijlage 1 en 2 bij collegebesluit Oprichten joint venture door SRO NV (2020/834217) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

38. Bijlage 1 bij collegebesluit Overeenkomst Airbnb inzake toeristenbelasting 
(2020/962266) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

39. Bijlage 1 bij opinienota Kampersingel 2 verkoop woning versus invulling 
maatschappelijke functie (2020/483024) 

Na de overdracht van de woning. 

40. Bijlagen A t/m C bij informatienota Rapportage informatiebeveiliging najaar 2020 
(2020/948418) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 

moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 

zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

41. Bijlage 1 en 2 bij informatienota Toekenning impulsbijdrage versnelling woningbouw 
voor ontwikkelzone Europaweg (2020/1212019) 

Na vastlegging van de overeenkomst met de betrokken 

belanghebbenden. 

42. Bijlage b bij raadsstuk Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2022 
(2021/558211) 

Na gunning van de werken. 

43. Bijlage 3 bij raadsstuk Vaststellen Startnotitie Stadionplein (2021/612678) Na de voorgenomen grondtransacties en selectie marktpartij(-en). 

44. Bijlage 1 en 2 bij collegebesluit Rijksstraatweg 370 Verkoop woning gunning en 
verlaging minimumprijs (2021/561562), zoals door de raad bekrachtigd op 23 december 
2020 

Na de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare 

registers.  

45. Bijlagen 1 t/m 4 bij collegebesluit Claes van Ruyvenstraat 8, vaststellen 
verkoopdocumenten (2021/98997), zoals bekrachtigd door de raad op 25 maart 2021 

Na de verwerking van de definitieve transactie in de openbare registers.  

 

46. Bijlage 1 + bekrachtiging bijlage bij collegebesluit Prijsbiedingen verkoop Egelantier 
(2021/472513), zoals bekrachtigd door de raad op 23 september 2021 

Na transport bij de notaris. 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2020/04-juni/17:45/1-Verstrekken-en-opleggen-geheimhouding-op-informatie-lokale-steun-Kenter.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2020/04-juni/17:45/1-Verstrekken-en-opleggen-geheimhouding-op-informatie-lokale-steun-Kenter.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200834217-1-Oprichten-joint-venture-door-SRO-NV.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/1-Overeenkomst-Airbnb-inzake-toeristenbelasting.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/1-Overeenkomst-Airbnb-inzake-toeristenbelasting.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200483024-1-Kampersingel-2-verkoop-woning-versus-invulling-maatschappelijke-functie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200483024-1-Kampersingel-2-verkoop-woning-versus-invulling-maatschappelijke-functie-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200948418-1-Rapportage-informatiebeveiliging-najaar-2020-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200948418-1-Rapportage-informatiebeveiliging-najaar-2020-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201212019-1-Toekenning-impulsbijdrage-versnelling-woningbouw-voor-ontwikkelzone-Europaweg-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201212019-1-Toekenning-impulsbijdrage-versnelling-woningbouw-voor-ontwikkelzone-Europaweg-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210558211-1-Vrijgeven-kredieten-investeringen-buitensport-2022-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/23-december/19:30/20211213-Stadionplein-Raadsstuk-bij-startnotitie-gewijzigd.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-november/19:30/Bekrachtiging-geheimhouding-bijlagen-1-en-2-bij-raadsstuk-Rijksstraatweg-370-verkoop-woning-gunning-en-verlaging-minimumprijs-getekend-raadsstuk-25-november-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-november/19:30/Bekrachtiging-geheimhouding-bijlagen-1-en-2-bij-raadsstuk-Rijksstraatweg-370-verkoop-woning-gunning-en-verlaging-minimumprijs-getekend-raadsstuk-25-november-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-maart/19:30/Bekrachtiging-geheimhouding-op-de-bijlagen-1-tm-4-bij-Claes-van-Ruyvenstraat-8-vaststellen-verkoopdocumenten-getekend-raadsstuk-25-maart-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-maart/19:30/Bekrachtiging-geheimhouding-op-de-bijlagen-1-tm-4-bij-Claes-van-Ruyvenstraat-8-vaststellen-verkoopdocumenten-getekend-raadsstuk-25-maart-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/23-september/19:30/Getekend-raadsstuk-Bekrachtiging-geheimhouding-op-bijlage-A-bij-Prijsbiedingen-verkoop-Egelantier-2021-472513.pdf


Bijlage 1 bij bestuurlijk behandelvoorstel Actuele status geheime stukken (2022/612883)  
Stukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2022 onder raadsbevoegdheid nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan de geheimhouding worden opgeheven 
         

47. Bijlage 1 en 2 bij collegebesluit Rijksstraatweg 370 Verkoop woning gunning en 
verlaging minimumprijs (2021/561562), zoals door de raad bekrachtigd op 25 november 
2021 

Na de verwerking van de definitieve transactie in de openbare registers. 

48. Bijlage 1 bij informatienota Toekenning impulsbijdrage versnelling woningbouw voor 
ontwikkelzone Zuidwest (2021/131691) 

Na vastlegging van de overeenkomst met de betrokken 
belanghebbenden. 

49. Bijlage 1 bij collegebesluit Opleggen geheimhouding Businesscase iZoof CarSharing, 
Spaarnelanden NV (2021/159624) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

50. Bijlage 1 bij collegebesluit Opleggen geheimhouding rapport 'Onderzoek 
warmtelevering datacenter CyrusOne' (2021/161479) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

51. Bijlage 1 bij informatienota Rapportage volwassenheid Informatiebeveiliging januari 
2021 (2021/55774) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

52. Bijlagen 1 t/m 4 bij collegebesluit Opleggen geheimhouding bijlagen onderliggend aan 
de Businesscase iZoof (2021/183051) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

53. Bijlage II t/m IV bij collegebesluit Centrum Schalkwijk, Vaststellen 
Ontwikkelovereenkomst fase 2 (2021/161049) 

De geheimhouding geldt tot het moment dat dit contract is afgewikkeld.  
 

54. Bijlage 1 en 2 bij informatienota Stand van zaken ontwikkelzones in Haarlem 
(2021/177438) 

Na vastlegging van de overeenkomst met de betrokken 
belanghebbenden. 

55. Bijlage A en B bij collegebesluit Gunningsbesluit Verkoop Egelantier (2021/267309) De geheimhouding van bijlage A vervalt na onherroepelijke gunning. 
Het belang van geheimhouding van bijlage B wordt jaarlijks beoordeeld. 
Na vijf jaar moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het 
tijdsverloop zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

56. Bijlagen 2 t/m 5 bij informatienota Informatiebeveiliging voorjaar 2021 (2021/217257) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-november/19:30/Bekrachtiging-geheimhouding-bijlagen-1-en-2-bij-raadsstuk-Rijksstraatweg-370-verkoop-woning-gunning-en-verlaging-minimumprijs-getekend-raadsstuk-25-november-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-november/19:30/Bekrachtiging-geheimhouding-bijlagen-1-en-2-bij-raadsstuk-Rijksstraatweg-370-verkoop-woning-gunning-en-verlaging-minimumprijs-getekend-raadsstuk-25-november-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210131691-1-Toekenning-impulsbijdrage-versnelling-woningbouw-voor-ontwikkelzone-Zuidwest-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210131691-1-Toekenning-impulsbijdrage-versnelling-woningbouw-voor-ontwikkelzone-Zuidwest-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2021/18-maart/20:00/1-Opleggen-geheimhouding-Businesscase-iZoof-CarSharing-Spaarnelanden-NV.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2021/18-maart/20:00/1-Opleggen-geheimhouding-Businesscase-iZoof-CarSharing-Spaarnelanden-NV.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210161479-1-Opleggen-geheimhouding-rapport-Onderzoek-warmtelevering-datacenter-CyrusOne-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210161479-1-Opleggen-geheimhouding-rapport-Onderzoek-warmtelevering-datacenter-CyrusOne-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210055774-1-Rapportage-volwassenheid-Informatiebeveiliging-januari-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210055774-1-Rapportage-volwassenheid-Informatiebeveiliging-januari-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/22-april/18:30/1-Opleggen-geheimhouding-bijlagen-onderliggend-aan-de-Businesscase-iZoof.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/22-april/18:30/1-Opleggen-geheimhouding-bijlagen-onderliggend-aan-de-Businesscase-iZoof.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210161049-1-Centrum-Schalkwijk-Vaststellen-Ontwikkelovereenkomst-fase-2-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210161049-1-Centrum-Schalkwijk-Vaststellen-Ontwikkelovereenkomst-fase-2-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210177438-1-Stand-van-zaken-ontwikkelzones-in-Haarlem-4.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210267309-1-Gunningsbesluit-Verkoop-Egelantier-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210217257-1-Informatienota-Informatiebeveiliging-voorjaar-2021-1.pdf


Bijlage 1 bij bestuurlijk behandelvoorstel Actuele status geheime stukken (2022/612883)  
Stukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2022 onder raadsbevoegdheid nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan de geheimhouding worden opgeheven 
         

57. Bijlagen 2 t/m 5 bij collegebesluit Opleggen van geheimhouding notulen 
aandeelhoudersvergaderingen Spaarnelanden (2021/329493) 

Nadat een preciezere beoordeling is gemaakt waardoor de 
geheimhouding kan worden opgeheven. 

58. Toezenden Raadsinformatiebrief 'Athena' onder geheimhouding (2021/354936) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

59. Bijlage 1 t/m 11 bij collegebesluit Voortgang Levvel5 (2021/368617) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

60. Bijlage 1, 2, 3 en 7 bij collegebesluit Verkoop kavel Planetenlaan 168 tbv een 
kinderdagverblijf (2021/32416) 

Na de verwerking van de definitieve transactie in de openbare registers. 

61. Bijlage 2 bij collegebesluit Fietsznfabriek: aanvullende taxatie woonprogramma 
30/50/20 (2021/438217) 

Na de definitieve gunning en de afwikkeling van de overdracht van de 
grond. 

62. Bijlage A t/m D bij Informatienota Informatiebeveiliging najaar 2021 (2021/517885) De geheimhouding op bijlage A, C en D geldt voor onbepaalde duur. 
De geheimhouding op bijlage B komt te vervallen op 1 december 2022. 

63. Bijlage 1 bij collegebesluit Opleggen geheimhouding frauderisicoscan (2021/583448) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

64. Bijlage 1 + 3 t/m 5 bij collegebesluit Een nieuwe toekomst voor het voormalige Joodse 
Gemeentegebouw, Lange Wijngaardstraat 14 (2021/0588924) 

Na verwerking van de definitieve transactie in de openbare registers.  
 

65. Bijlage 1 t/m 8 bij collegebesluit Opleggen geheimhouding op offerte verbouwing Anton 
Pieckhofje (2021/0588924) 

Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

66. Bijlage 1 bij opinienota Generaal Cronjéstraat(2021/668979) Nadat de termijn van (on)voorzienbaarheid afloopt. 

67. Bijlage 2 bij collegebesluit Aandeelhoudersvergadering InWest Regio BV (2021/798526) Het belang van geheimhouding wordt jaarlijks beoordeeld. Na vijf jaar 
moet worden gemotiveerd waarom dit belang ondanks het tijdsverloop 
zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2021/07-oktober/18:15/Opleggen-van-geheimhouding-notulen-aandeelhoudersvergaderingen-Spaarnelanden-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2021/07-oktober/18:15/Opleggen-van-geheimhouding-notulen-aandeelhoudersvergaderingen-Spaarnelanden-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210354936-1-Toezenden-Raadsinformatiebrief-Athena-onder-geheimhouding-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210368617-01-Collegebesluit-Voortgang-Levvel5-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210324164-1-Planetenlaan-verkoop-grond-nabij-168-t-b-v-Kinderdagverblijf-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210324164-1-Planetenlaan-verkoop-grond-nabij-168-t-b-v-Kinderdagverblijf-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/154148.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/154148.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210517885-1-Informatienota-Informatiebeveiliging-najaar-2021-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210583448-1-Opleggen-geheimhouding-frauderisicoscan.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210588923-01-Een-nieuwe-toekomst-voor-het-voormalige-Joods-Gemeentegebouw-Lange-Wijngaardstraat-14-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210588923-01-Een-nieuwe-toekomst-voor-het-voormalige-Joods-Gemeentegebouw-Lange-Wijngaardstraat-14-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2021/02-december/17:10/1-Opleggen-van-geheimhouding-op-offerte-verbouwing-Anton-Pieckhofje.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2021/02-december/17:10/1-Opleggen-van-geheimhouding-op-offerte-verbouwing-Anton-Pieckhofje.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210668979-1-Opinienota-Generaal-Cronjestraat-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210798526-1-Aandeelhoudersvergadering-InWest-Regio-BV-1.pdf


Bijlage 1 bij bestuurlijk behandelvoorstel Actuele status geheime stukken (2022/612883)  
Stukken vanaf 2009 waarvoor per peildatum 1 januari 2022 onder raadsbevoegdheid nog geheimhouding geldt 
 
Besluit/bijlage(n) bij besluit         Wanneer kan de geheimhouding worden opgeheven 
         

68. Bijlage 1 bij collegebesluit (Voorlopige) selectie van Gegadigden aanbesteding jeugdhulp 
2022 e.v.. (2022/77606) 

Na de voorlopige selectiebeslissing. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2022/03-februari/17:10/1-Collegebesluit-gedeeltelijke-geheimhouding-voorlopige-selectie-van-Gegadigden-aanbesteding-jeugdhulp-2022-e-v.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2022/03-februari/17:10/1-Collegebesluit-gedeeltelijke-geheimhouding-voorlopige-selectie-van-Gegadigden-aanbesteding-jeugdhulp-2022-e-v.pdf

