
 

 Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp Opheffen geheimhouding 2020    

Registratienr. 555739-2020 Steller/telnr

. 
 Wolbert Meijer/ 77 26    Bijlagen  

   

Classificatie                  

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  n.v.t.  Raadscommissie    

Langetermijn agenda 

(LTA) Raad 
 

LTA ja:  Maand      Jaar      

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

 

I. de eerder door het college opgelegde en door de raad bekrachtigde geheimhouding t.a.v. het 

volgende documenten op te heffen per 1 januari 2021 

a. Kredietaanvraag revitalisering Woonschepenhaven  (GR11.2831630) - bijlage 6 

(bekrachtiging 21/12/11) 

b. Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2012 (GR12.3368225), bijlage 3 en 4 

(bekrachtiging 19/12/12) 

c. Voorbereidingsbesluit Visserstraat 37 (GR13.3418388) (bekrachtiging 19/12/12) 

d. Herziene grondexploitatie Driehoek Peizerweg 2012 (GR12.3420130), bijlage(n) 

(bekrachtiging 30/1/13) 

e. Herziene exploitatiebegroting herstructurering Lewenborg centrumzone Noord 2012 

(GR 12.3420133), bijlage(n) (bekrachtiging 30/1/13) 

f. Herziene exploitatiebegroting herstructurering Lewenborg grijs/groen 2013, bijlagen 

(bekrachtiging 24/4/13) 

g. Situatie bewonersorganisatie Wijk en Welzijn (GR 13.3747675) (bekrachtiging 26/6/13) 

h. Informatie omtrent de nijpende financiële situatie van Simplon en aanduiding van te 

voorgestelde maatregelen ter verbetering hiervan (GR13.3876317) (bekrachtiging 

25/9/13) 

i. Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2013, (GR 13.3933504), bijlagen 3 en 4 

(bekrachtiging 30/10/13) 

j. Herziene grondexploitatie Driehoek Peizerweg 2013 (GR13.4046485), bijlagen 

(bekrachtiging 27/11/13) 

k. Herziene grondexploitaties Bessenmoerstrook, corporatieve Herstructurering 

Paddepoel Zuid-Oost grijs/groen en Paddepoel Zuidoost, inbreng en uitname 

(GR13.4082709) – bijlagen (bekrachtiging 18/12/13) 

l. Krediet HOV-as West 3e fase RV maart 2014 (GR 14.4313845) - exploitatiebegroting 

2014 (bekrachtiging 28/5/14) 

m. Martiniplaza: voortgang, onderzoeksresultaten en maatregelen (GR14.4623011) – 

bijlagen (bekrachtiging 24/9/14) 

n. Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2014 (4650965) - bijlagen 3 en 4 

(bekrachtiging 29/10/14) 

o. Nota Grondprijzenbeleid 2014-2018 (4658241) (bekrachtiging 29/10/14) 

p. Herziene grondexploitatie Driehoek Peizerweg 2014 (4723060) - bijlage(n) 

(bekrachtiging 17/12/14) 

q. Staat V 2014 (4992414) – bijlagen (bekrachtiging 27/5/15) 

r. herziene grondexploitatie revitalisering bedrijventerreinen ZO (5024906) - bijlage 1 

(bekrachtiging 24/6/15) 

s. Dienstverleningsplan accountant controlejaar 2015  (5296172) - bijlagen 3 en 4 

(bekrachtiging 28/10/15) 

t. Realisatie Sportcentrum Europapark (5388547) - bijlage 2 en 3 (bekrachtiging 

16/12/15) 

u. Krediet 2e fase P+R Hoogkerk (5618799) - bijlage 1 (bekrachtiging 20/4/16) 

v. Kredietaanvraag zonneweide Vierverlaten (5758892) - rapportage “Begroting 

Zonnepark Vierverlaten” (bekrachtiging 29/6/16) 

https://dmidoffice.groningen.nl/mp/zaak/555739-2020
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w. Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost, inbreng en uitname (5717124) – 

bijlagen (bekrachtiging 29/6/16)                                                                    >> 

x. Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost, grijs en groen (5717040) – bijlage 

(bekrachtiging 29/6/16) 

y. TopSportZorgCentrum 2018 (6861763) bijlagen (bekrachtiging 28/3/18) 

z. bijlage bij raadsvoorstel Slotcalculaties grondexploitatie en nacalculatie ruimtelijke 

investering 2018 (bekrachtiging 20/3/19) 

aa. Renovatie gemeentewerf en nieuwbouw brandweerkazerne (bijlagen) (bekrachtiging 

30/1/17 raad Haren) 

bb. Opheffen geheimhouding brandweerkazerne – bijlagen (bekrachting 27/3/17 raad 

Haren) 

 

II. de eerder door de raad opgelegde geheimhouding t.a.v. de volgende vergaderingen op te 

heffen per 1 januari 2021 

a. 24-10-2011 B&V aanbesteding regiotram 

b. 16-7-2012 B&V optimalisaties uitvraag RegioTram 

c. 2-10-2013 B&V Tariefdifferentiatie Parkeerbedrijf 

d. 4-9-2013 F&V situatie rond de panden Bedumerweg 44 en 45 

e. 6-11-2013 F&V aandelenpakketten Enexis en Waterbedrijf 

f. 18-1-2017 B&V gevolgen nadelige uitspraak Raad van State (Damsterdiepgarage) 

g. 7-6-2017 raad besloten bijeenkomst over perikelen accountant (geen officiële 

vergadering, geen verslag) 

h. 10-7-2019 raad 1. ereburgerschap 2. voorbereidingsbesluit 

 

 

 Samenvatting 

 

Het college van B&W kan op grond van een in de Wet Openbaarheid van Bestuur genoemd belang 

geheimhouding opleggen over stukken die hij aan de raad stuurt. De raad moet dit dan wel in de 

eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigen. De raad kan ook zelf, op basis van gelijksoortige 

overwegingen, geheimhouding opleggen over wat in besloten vergaderingen is besproken. Het is voor de 

openbaarheid van bestuur van belang deze geheimhouding niet langer te laten duren dan strikt 

noodzakelijk. Daarom is op grond van het door de raad vastgestelde geheimhoudingsprotocol aan het 

college een lijst voorgelegd met alle de afgelopen jaren opgelegde geheimhouding, met de vraag welke 

daarvan inmiddels kan worden opgeheven. In een reactie daarop heeft het college aangegeven dat van 

bovengenoemde stukken en vergaderingen de geheimhouding kan worden opgeheven. Met betrekking 

tot de overige stukken en vergaderingen zijn de destijds aanwezige gronden voor geheimhouding nog 

altijd aanwezig. 
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Aanleiding en doel    

In het door de raad vastgestelde Geheimhoudingsprotocol is niet alleen vastgelegd hoe te handelen met 

betrekking tot het opleggen van geheimhouding, maar ook hoe te handelen met betrekking tot het 

opheffen van opgelegde geheimhouding. De griffier houdt een lijst bij van alle stukken ten aanzien 

waarvan het college cq. de burgemeester geheimhouding heeft opgelegd, voor zover de raad die 

geheimhouding heeft bekrachtigd, alsmede van alle besloten vergaderingen en van alle stukken die tijdens 

een besloten vergadering zijn  overgelegd en waarover geheimhouding is opgelegd. Hij stuurt deze lijst 

één keer per jaar naar het college,  met het verzoek na te gaan van welke stukken de geheimhouding kan 

worden opgeheven. Na ontvangst van de reactie van het college worden de lijst  en genoemde reactie 

geagendeerd voor het presidium; op basis van de bespreking in het presidium bereidt de griffie een 

raadsvoorstel tot opheffing van geheimhouding voor.  

 
Kader     

In de Gemeentewet art. 23 t/m 25 en 86 worden regelingen getroffen m.b.t. openbaarheid en 

geheimhouding rond vergaderingen en stukken van de raad en de raadscommissies. In het 

Geheimhoudingsprotocol Groningen worden nadere regels gesteld m.b.t. openbaarheid en 

geheimhouding; hoofdstuk 4  gaat over de opheffing van geheimhouding over stukken en  vergaderingen. 

 
Argumenten en afwegingen     

Het college geeft in zijn reactie d.d. 18/11/20 aan dat van de in het dictum genoemde stukken en 

vergaderingen de geheimhouding per 1/1/21 (of eerder) kan worden opgeheven. Voor de overige stukken 

en vergaderingen zijn de destijds aangegeven gronden voor geheimhouding nog steeds van toepassing. 

Zie genoemde collegebrief + bijlagen. NB in deze collegebrief wordt gesproken over 47 stukken waarvan 

de geheimhouding kan worden opgeheven, terwijl in dit raadsvoorstel slechts 28 stukken worden 

genoemd; dit verschil is te verklaren uit het feit dat in de collegebrief ook de stukken waarvan de 

geheimhouding al eerder is opgeheven (maar die nog wel op de lijst van de griffier stonden) zijn 

meegenomen. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

n.v.t. 

 

Financiële en overige consequenties     

n.v.t. 

 

Vervolg     

De griffie zal de genoemde stukken en notulen via het raadsinformatiesysteem openbaar toegankelijk 

maken, en ook aan de afdeling DIV (archief) doorgeven dat de stukken niet langer geheim zijn.  

Lange Termijn Agenda     

Eenzelfde voorstel als dat nu voorligt kunt u in principe ieder jaar tegemoet zien. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    


