
1 juni 2022                                                                                                                                        
Nr. 6 d.                                                                                                                                       
Opheffen geheimhouding 2022                                                                                                           

 

DE  RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Groningen van 29 april 2022 (griffie zaaknummer 273944-2022);

HEEFT BESLOTEN:

I. de eerder door het college opgelegde en door de raad bekrachtigde 
geheimhouding t.a.v. de volgende documenten per direct op te 
heffen 

 7-12-2011 collegebrief Aanbiedingsbrief ontwikkelingsstrategie 
(gr11.2858964)

 11-6-2012 raadsvoorstel Verlening geldlening (De Wilde) 
(GR12.3137775)

 28-9-2012 bijlage bij collegebrief Oosterhamrikkade Noordzijde 
(gr12.3302093), bijlage

 25-4-2014 collegebrief Financiële problemen ZNC Totaalvervoer 
BV (GR 14.4355773)

 1-7-2014 collegebrief Aanvullende informatie mbt afweging 
kamerbemiddelingsbureaus (GR14.4497615)

 30-4-2015 bijlage bij raadsvoorstel herziene exploitatiebegroting 
complex hergebruik grond (5002612) - bijlage 1

 10-3-2016 bijlage bij raadsvoorstel Planontwikkeling 
Vuursteenlocatie (5582970) - bijlage 1

 16-12-2016 bijlage bij raadsvoorstel Exploitatiebegroting 
Uitvaartcentrum / Crematorium Hoendiep (6044338) – bijlagen

 17-11-2017 bijlage bij raadsvoorstel Herziene 
exploitatiebegroting Complex hergebruik grond - bijlage 1 
(6645881)

 (zonder datum, vm gemeente Ten Boer) bijl bij raadsvoorstel 
Realisatie kindcentrum Ten Boer - bijlagen Afspraken brief 
ijsvereniging Kaakheem, Projectovereenkomst Kids2B, Financieel 
overzicht  

 13-3-2019 bijlage bijlage bij raadsvoorstel Herziene 
exploitatiebegroting Uitvaartcentrum Crematorium Hoendiep 
2018   

 10-2-2021 collegebrief Vaststelling winnaar tender Alo-locatie 
 14-4-2021 bijlage Kredietaanvraag Driebondschool Engelbert – 

bijlage Investerings- en exploitatiekosten begroting            
 30-4-2021 raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen



 19-5-2021 bijlage Krediet openbare ruimte Treslinghuislocatie 
(totale raming zoals opgenomen in bijlage)

 6-7-2021 raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit 
Brandenburgerstraat

II. De eerder door het college opgelegde en door de raad 
bekrachtigde geheimhouding t.a.v. de volgende documenten per 
nader aangegeven datum op te heffen

 Per 1/12/22 > 22-9-2015 bijlagen bij raadsvoorstel 
Kredietaanvraag aardbevingsbestendig bouwen Groninger Forum 
(5268115) - bijlagen 2 en 3

 Per 1/12/22 > 19-5-2017 bijlage bij raadsvoorstel Krediet 
inrichting Groninger Forum (6277236) - bijlagen I (concept 
begroting Groninger Forum 2020, november 2016) en II 
(huurberekening Groninger Forum, januari 2017)

 Per 1/1/23 > 23-11-2017 bijlagen bij raadsvoorstel Uitwerking 
voorkeursalternatief - Investeren Groningen Airport Eelde (GAE) - 
intentieverklaringen (bijlagen 5-7) (6677076)

 Per 1/12/22 > 20-11-2019 bijlage bijlage 
investeringskostenbegroting bij raadsvoorstel Revitalisering 
Stadhuis Technisch Ontwerp

 Per 1/1/23 > 19-10-2020 bijlage Kredietaanvraag 
Kermisexploitantenterrein – bijlage expl.begroting

 Per 31/12/22 > 21-1-2022 bijlage Kredietaanvraag Peter 
Petersenschool – bijlage 2 (investerings- en exploitatiekosten 
begroting)

III. de eerder door de raad opgelegde geheimhouding t.a.v. de 
volgende vergaderingen per direct op te heffen

 20-6-2012 raad Besluitvorming over raadsvoorstel Verlening 
Geldlening (De Wilde)

 2-6-2021 raad voorbereidingsbesluit geitenhouderijen 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 1juni 2022.

Voorzitter                                                                               Griffier
Koen Schuiling                                                                        Josine Spier

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.


