
 

Raadsstuk 
Onderwerp: Opheffen/handhaven geheimhouding besluiten 2009-2014 

nr: 2015/339229 

 

1. Inleiding 

In de periode 2009-2014 heeft uw raad ten aanzien van een aantal stukken de geheimhouding 

opgelegd dan wel bekrachtigd op grond van artikel 25 Gemeentewet. 

De argumenten die destijds geheimhouding rechtvaardigden zijn door tijdsverloop vervallen. 

Doel van dit raadsstuk is de geheimhouding op de betreffende stukken op te heffen.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor te besluiten de geheimhouding op te heffen van de in de brief 

van het college d.d. mei 2015 en de in het overzicht opgenomen stukken. 

 

3. Beoogd resultaat 

Minimalisering van het aantal geheime stukken. 

 

4. Argumenten 

De argumenten die destijds geheimhouding rechtvaardigden zijn door tijdsverloop vervallen. 

 

5. Kanttekeningen 

Opheffen van de geheimhouding betekent niet dat de stukken alsnog actief gepubliceerd 

worden (bijvoorbeeld via het BIS). Wel kunnen deze voortaan, indien opgevraagd met een 

beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, beschikbaar gesteld worden.  

 

6. Uitvoering 

Het besluit van uw raad zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt. 

 

7. Bijlagen  

 Brief van het college aan de gemeenteraad d.d. mei 2015 over opheffen/handhaven 

geheimhouding besluiten 2009-20014 

 

8. Raadsbesluit 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

de geheimhouding op te heffen van de in de brief van het college d.d. mei 2015 en de in het 

overzicht opgenomen voorgestelde stukken:  

Gedaan in de vergadering van    ….. (in te vullen door de Griffie),  

 

 

De griffier  De voorzitter 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De geheimhouding van de volgende collegebesluiten en raadsstukken uit de 

periode 2009-2014 wordt opgeheven: 

 

Collegebesluiten: 

Stand van zaken aanbesteding WMO (2010/30093) 

Verkoop gedeelte Reinaldapark t.b.v. Tenniscomplex en Horecavoorziening 

(onderdeel toelichting op de voorgeschiedenis en de verkoopovereenkomst) 

(2010/340800) 

Waterleiding Reinaldapark (2010/314972) 

Aanvang werkzaamheden Burgemeester Reinaldapark (2010/366801) 

Geluidszonering Waarderpolder (2010/317974) 

Schadeclaim Drijver (2011/97355) 

Bijlage C bij de nota Ontwerp gebiedsvisie Kleverlaanzone vrijgeven voor inspraak 

(2011/345998) 

Ter inzage leggen huidige raamovereenkomsten hulp bij het huishouden (afgesloten 

per  

01-09-2009) op verzoek van de heer R. Hiltemann, raadslid (2011/421083) 

Bijlage C bij nota ‘Vaststellen gebiedsvisie Kleverlaanzone’ (2012/42591) 

Schadeclaim standplaats Waarderveldweg 82 (2012/165263) 

Bijlage bij nota Hulp bij het huishouden 1 oktober 2013 - 31 december 2014 

(2013/97571) 

 

Raadsstukken: 

 

Bijlage bij ‘Meerjarenprogramma OGV 2010 – 2013; Uitvoering 2010 (2010/6431) 

Verkoop kavel nabij PC Boutenstraat 221 aan Sig / aankoop Martinus Nijhoflaan 17 

van Sig (2010/21763) 

Lening voorfinanciering Land in Zicht (2010/62068) 

Haalbaarheidsstudie DSK II en DSK III (2010/215560) 

Realisatieovereenkomst Marsmanplein / Leyten BV (2010/2097014) 

Bijlage bij de nota Kredietaanvraag Land in Zicht (2011/125228) 

Bijlage bij het raadsstuk Verkoop van 12 appartementsrechten Westergracht 47 t/m 

59 na funderings- en cascoherstel (2011/238485) 

Bijlage B bij het raadsstuk Verkoop Prinsen Bolwerk 3 (2011/391297) 

Bijlage E bij prognosesystematiek bouwleges (2012/83455) 

Aziëweg locatie 2 ontwikkeling Zorg en Aanleunwoningen (2012/168378) 

Bijlage B, begroting sloopkosten bij de nota Budgetaanvraag voor sloop school Floris 

van Adrichemlaan 1 (2012/475409) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Voor de hieronder genoemde collegebesluiten en raadsstukken uit de periode 

2009-2014 geldt dat economische en/of financiële belangen van de gemeente nog 

in het geding zijn, zodat geheimhouding vooralsnog aan de orde blijft: 

Collegebesluiten: 

 

Bijlage bij nota Vrijgave concept Ontwikkelingskader Lieven de Key (2011/122549) 

Bijlagen (1 en 2) bij de nota ‘Verkoop & bouwontwikkeling de Brinkmann’ 

Bijlage bij Anterieure overeenkomst ‘Bouwplan Houthof’ (2012/241430) 

Vergoedingen Waarderhaven (2013/46921) 

Bijlage bij nota Hulp bij het huishouden 1 oktober 2013 - 31 december 2014 

(2013/97571) 

Bijlage A bij nota Randvoorwaarden zelfbouw ontwikkeling Steve Bikostraat 182 

(2013/452697) 

Dagvaarding Attero Zuid B.V. inzake alleenrecht AEB (2014/58550) 

Rapport onderzoek nevenstructuur Paswerk (2014/411794) 

Bijlage ‘Informatiememo stand van zaken erfpachtherziening d.d. 31 maart 2014’ bij 

nota Erfpacht (2014/139724) 

 

Raadsstukken: 

 

Ontbinding samenwerking ING en aankoop vastgoed Schalkwijk (2010/404359) 

Bijlage G bij het raadsstuk Masterplan Scheepsmakerskwartier en 

realisatieovereenkomst fase 1 (2011/215932) 

Bijlage bij Voorbereiding verkoop Noord-Schalkwijkerweg 117 (2012/239210) 

Bijlage bij prognosesystematiek bouwleges (2012/83455) 

Bijlagen bij de nota ‘Oprichting PPS constructie Schalkstad’ (2012/113099) 

Bijlagen B en D bij raadsstuk Vervolgkrediet Stationsplein (herziene kostenopstelling 

en herziene dekkingsopstelling (2012/350574) 

Overdracht Slachthuisterrein (2013/151176) 

Bijlage D bij nota Aanvullende afspraken over koopovereenkomst de Entree 

(2014/93972) 

 

 


