Amendement: Hoe

lang wil je iets geheim houden?

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 november 2021,
Constaterende dat:
• De gemeenteraad wordt gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen op bijlage 4 (memo
Exploitatie en dekkingsvoorstel) van het Raadsstuk “vaststellen startnotitie Stadionplein”
(2021/612678);
• In het voorgestelde besluit staat dat de geheimhouding voor onbepaalde tijd is;
• In het protocol geheimhoudingsplicht bij punt 15 staat “Zo mogelijk wordt in het besluit tot
geheimhouding vermeld wanneer de geheimhouding vervalt.”
Overwegende dat:
• Het wenselijk is om geheimhouding ook in tijdsduur zoveel mogelijk te beperken;
• Het mogelijk is om conform het protocol geheimhoudingsplicht bij het voorliggende besluit
wel een vervaldatum op te nemen;
• Volgens de planning zoals opgenomen in de startnotitie, het project Stadionplein in het derde
kwartaal 2024 in de realisatiefase is;
• Geheimhouding derhalve beperkt kan worden tot uiterlijk 31-12-2024. Te zijner tijd kan
worden beoordeeld of verlenging nodig is.
Besluit:
Het Raadsstuk 2021/612678 als volgt te wijzigen:

Besluit op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet jo artikel 10, tweede lid aanhef en onder
b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de geheimhouding te bekrachtigen op bijlage 4 GEHEIM
(memo Exploitatie en dekkingsvoorstel) van het raadsstuk ‘’Vaststellen startnotitie Stadionplein’’
(2021/612678) vanwege de bescherming van de economische en/of financiële belangen van de
gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze
aangelegenheid betrokken andere partijen. De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd.
Te vervangen door:

Besluit op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet jo artikel 10, tweede lid aanhef en onder
b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de geheimhouding te bekrachtigen op bijlage 4 GEHEIM
(memo Exploitatie en dekkingsvoorstel) van het raadsstuk ‘’Vaststellen startnotitie Stadionplein’’
(2021/612678) vanwege de bescherming van de economische en/of financiële belangen van de
gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze
aangelegenheid betrokken andere partijen. De geheimhouding geldt tot uiterlijk 31 december 2024.
Naar verwachting is het project Stadionplein dan in de realisatiefase.
En gaat over tot de orde van de dag,
CDA Haarlem

