Collegebesluiten en bijlage(n) bij collegebesluiten vanaf 2009 waarvoor op peildatum 1 april 2017 nog geheimhouding geldt
Collegebesluit/bijlage(n) bij collegebesluit

Opheffing geheimhouding

1. Vertrouwelijke bijlage bij nota Vrijgave concept Ontwikkelingskader Lieven de Key
(2011/122549)

na verkoop van het plangebied

2. Vergoedingen Waarderhaven (2013/46921)

na uitbetaling alle vergoedingen; naar verwachting medio 2017

3. Rapport onderzoek nevenstructuur Paswerk (2014/411794)

nadat meer duidelijk is over de marktpositie van Werkpas Holding BV;
naar verwachting niet eerder dan 2019

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

na afronding van het dossier

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

na uitvoering van de vaststellingsovereenkomst

6. 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

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

n.v.t. op grond van art. 11 eerste lid Wob (document opgesteld t.b.v.
intern beraad)

8. Informatienota afkoop erfpacht Slachtlijn (2015/521784)

na verkoop Slachthuis

9. Grondaanbieding Koningin Wilhelminalaan 14 (2016/483614), Koningin Wilhelminalaan
16 (2016/483646) en Koningin Wilhelminalaan 18 (2016/483664)





na datum rechterlijke uitspraak waarbij de gemeente in ongelijk is
gesteld (er is sprake van eigendomsverkrijging door verjaring), of
nadat de percelen door de gebruikers leeg en ontruimd zijn geleverd
aan de gemeente na rechterlijke uitspraak waarbij de gemeente in
het gelijk is gesteld, of
na de inschrijving van de eigendom in de openbare registers
(kadaster) nadat verkoop aan de gebruikers tot stand is gekomen.

10. Bezwaar dhr S. tegen het besluit op zijn verzoek om informatie te verstrekken op grond
van de Wob (2016/406482)

wanneer het college hiertoe besluit

11. Bezwaar dhr R. tegen het besluit op zijn verzoek om informatie te verstrekken op grond
van de Wob (2016/477725)

wanneer het college hiertoe besluit

12. Bijlagen bij nota Opleggen geheimhouding aan taxatierapport Delftplein (2016/453991)

zodra beide percelen zijn verkocht

13. Nota Opleggen geheimhouding brief RVB inzake koopaanbieding en ontwerpakte van
levering van de Koepel (2017/30717)

na toestemming van het Rijksvastgoedbedrijf

14. Bijlage bij opinienota varianten Popcentrum Slachthuis (2017/37167) (raadsinformatie)

na afronding van het project

Bijlagen bij stukken vanaf 2009 waarop de raad geheimhouding heeft bekrachtigd en waarvoor op peildatum 1 april 2017 nog geheimhouding geldt
Raadsstuk/bijlage(n) bij raadsstuk

Opheffing geheimhouding

1. Bijlage bij raadsstuk Overdracht Slachthuisterrein (2013/151176)

na verkoop Slachthuis

2. Bijlage D bij raadsstuk Aanvullende afspraken over koopovereenkomst de Entree
(2014/93972)

na einde looptijd van het contract met de ontwikkelaar of zoveel eerder
dat de ontwikkelaar grond afneemt en ontwikkelt

3. Bijlage B bij raadsstuk Kredieten investeringen sportaccommodaties 2015 uit het
Investeringsplan 2014-2019 (2015/86280)

na gunning van de werken

4. Bijlage A bij raadsstuk Openen grondexploitatie Raaks 3e fase (2016/35903)

na afronding van de aanbesteding

5. Bijlagen bij raadsstuk Kredietaanvraag herstellen Buitenrustbruggen (2016/37416)

na oplevering van het project

6. Bijlage A bij raadsstuk Beschikbaar stellen krediet parkeergarage Schalkstad
(2016/140275)

nadat de realisatie van de eerste fase is afgerond en de economische en
financiële belangen van de gemeente zijn gewaarborgd

7. Bijlagen bij nota Start uitvoeringsfase en aanbesteding Schalkstad eerste fase
(2016/160736)

na afronding van de aanbesteding

8. Bijlage bij raadsstuk Verlengen contract accountant (2016/165496)

bij de aanbieding van de jaarstukken

9. Bijlagen 1 en 2 bij raadsstuk Aanvullend krediet Industriehaven brug (2016/342669)

na oplevering van het project

10. Bijlagen bij raadsstuk Stedenbouwkundige randvoorwaarden en grondexploitatie Poort
van Boerhaave - Damiatelocatie (2016/330454)

één jaar na het moment van gunning

11. Bijlagen bij informatienota aanvulling scenario's Voorgenomen verkoop Het Dolhuys
(2016/180863) (procesinformatie)

na verkoop van Het Dolhuys

12. Bijlage 3 bij raadsstuk Stedenbouwkundig kader verkoop Drijfriemenfabriek
(2016/554910)

na de definitieve selectie van de marktpartij die de Drijfriemenfabriek
gaat herontwikkelen

13. Bijlage A bij informatienota project Lelie (2016/497623) (raadsinformatie)

binnen twee jaar na besluit tot geheimhouding, afhankelijk van de stand
van het project

14. Bijlage B bij raadsstuk Vervangingsinvesteringen Investeringsplan Sport 2017
(2016/592316)

na gunning van de werken

15. Bijlage E bij raadsstuk nota van uitgangspunten verkoop Egelantier (2016/501465)

na de definitieve selectie van de marktpartij die de Egelantier gaat
herontwikkelen

16. Bijlagen bij raadsstuk Voorgenomen verkoop woning Kleine Houtstraat 116 (2017/7134)

na de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers

