
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Jaarlijks moet vastgesteld worden van welke documenten waarvoor 

geheimhouding is opgelegd, die geheimhouding kan worden opgeheven.  

Geheimhouding van aan u voorgelegde documenten kan door het college 

worden opgelegd op grond van artikel 25 van de Gemeentewet. U wordt dan 

gevraagd het opleggen te bekrachtigen.  

In het Geheimhoudingsprotocol Groningen worden in het verlengde daarvan 

nadere regels gesteld. Hoofdstuk 4 van het protocol gaat over de opheffing 

van geheimhouding over stukken en vergaderingen.      

 

Aan de geheimhouding wordt in de meeste gevallen geen horizonbepaling 

toegevoegd; een datum op een moment waarop, danwel een conditie 

waaronder, de geheimhouding kan worden opgeheven. Als die bepaling 

ontbreekt moet op enig moment seperaat over het opheffen van de 

geheimhouding worden besloten. Met deze brief informeren wij u hierover. 

 

Van alle documenten waarvan vanaf 2010 geheimhouding is opgelegd, moet 

de geheimhouding (vooralsnog) worden gecontinueerd, met uitzondering van 

één document; stand van zaken Beschermd Wonen (nr. 4741908, met 

bekrachtigingsdatum 26-11-2014).  

Hierbij gaat het in belangrijke mate om documenten die betrekking hebben op 

(herziene) grondexploitaties van langlopende projecten en documenten die 

bedrijfsgegevens zoals aanbestedingen bevatten.  

Van de besloten vergaderingen waarvan vanaf 2011 geheimhouding is 

opgelegd, moet de geheimhouding (vooralsnog) voor alle vergaderingen 

worden gecontinueerd.   
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De destijds aanwezige gronden voor geheimhouding zijn voor die 

documenten en vergaderingen nog altijd van kracht. Het totale overzicht van 

documenten waarvoor geheimhouding is opgelegd en bekrachtigd, inclusief 

van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer, is gecheckt door de 

betrokken medewerkers binnen de organisatie.  

Voor de volledigheid is het totaaloverzicht van documenten met 

geheimhouding bijgevoegd. 

 

Wij vertrouwen er op u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester    de gemeentesecretaris 

Peter den Oudsten    Diana Starmans 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


