Register besluiten tot geheimhouding Wet Openbaarheid
van bestuur vanaf 1 januari 2011:
Datum besluit
College + evt
bekrachtiging
Raad

Onderwerp

geheimhouding
ogv

geheimhouding
over

Duur geheimhouding en
eindigend op

College:
04-01-2011

Samenwerkingsovereenkomst Vliegbasis
Soesterberg

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b

Financiële notitie
over de exploitatie
van het project
vliegbasis
Soesterberg.
Zie raadsvoorstel
11RAAD0009

Tot 5 jaar na het
moment van het
afsluiten/beëindig
en van de
grondexploitatie.

Overdrachtparkeertaken aan Cooperatie
parkeerservice
Amersfoort U.A.

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 1 onder C
WOB

Vertrouwelijke
bedrijfsinformatie
Bijlage 3 bij
raadsvoorstel
11RAAD0023

Geen duur. Blijft
geheim zo lang
bedrijf bestaat.

Dorpsplan Austerlitz
2010-2025 op
hoofdlijnen

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB

Tot 5 jaar na het
moment van het
afsluiten/beëindig
en van de
grondexploitatie.

Grondexploitatie
Kerckebosch 2011

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB

Grondexploitatie
Beukbergen per 31
december 2010

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB

Herziening
grondexploitaties
2011

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB

Voorlopige
grondexploitatie,
bijlage 0 t.e.m. 6
van de intentieovereenkomst
Zie raadsvoorstel
11RAAD0044.
De per 1-1-2011
geactualiseerde
grondexploitatie,
specificatie van
de financiële
gegevens.
Zie raadsvoorstel
11RAAD0045.
De per 31
december 2010
geactualiseerde
grondexploitatie,
specificatie van
de financiële
gegevens
Zie raadsvoorstel
11RAAD0067.
Notitie herziening
grondexploitaties
Zie raadsvoorstel
11RAAD0074.

Mastergrondexploitatie Hart van de

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet

De per 1 januari
2011

Tot 5 jaar na het
moment van het

Raad:
29-03-2011

College:
08-02-2011
Raad:
26-04-2011
College:
15-02-2011
Raad:
31-05-2011

College:
05-04-2011
Raad:
28-06-2011

College:
16-05-2011
Raad:
28-06-2011

College:
31-05-2011
Raad:
28-06-2011

College:
14-06-2011

Tot 5 jaar na het
moment van het
afsluiten/beëindig
en van de
grondexploitatie.

Tot 5 jaar na het
moment van het
afsluiten/beëindig
en van de
grondexploitatie.

Tot 5 jaar na het
moment van het
afsluiten/beëindig
en van de
grondexploitatie.

College:
28 juni 2011

Vertrouwenscommissie
herbenoeming
burgemeester

College:
15 november
2011

Heuvelrug 2011

juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB

Notitie met
beantwoording van
door de raad gestelde
vragen over
herziening
grondexploitatie
Beukbergen
vergelijking 2010 en
2011.
Herbenoeming
burgemeester
Janssen

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB

Herziening
grondexploitatie
Beukbergen

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB

Artikel 93
Gemeentewet

Raad:
17 januari
2012

geactualiseerde
mastergrondexploitatie met
bijbehorend
memo en
risicoanalyse
Notitie ter
beantwoording
van de vragen.

afsluiten/beëindig
en van de master
grondexploitatie.

verslag
functioneringsgesprek 1 februari
2011, verslag
Vertrouwenscom
missie 18
augustus 2011 en
verslag delegatie
Vertrouwenscom
missie 25
augustus.
Zie raadsvoorstel
11RAAD0083
De per 1
november 2011
geactualiseerde
grondexploitatie
Beukbergen,
onderdeel
gespecificeerde
financiële
gegevens. Zie
raadsvoorstel
12RAAD001

75 jaar

Tot 5 jaar na het
moment van het
afsluiten/beëindig
en van de
grondexploitatie.

O.g.v. artikel 15,
e
1 lid onder a en c
van de Archiefwet

Tot 5 jaar na het
moment van het
afsluiten/beëindig
en van de
grondexploitatie.

Besluiten vanaf 1 januari 2012:
Datum besluit
College + evt
bekrachtiging
Raad

Onderwerp

geheimhouding
ogv

geheimhouding
over

Duur geheimhouding en
eindigend op

College:
27-02-2012

Second opinion mbt
grondexploitatie
Kerckebosch

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB

Document
12uit02009
onderdeel
geheime
informatie

Tot 5 jaar na het
moment van het
afsluiten/beëindig
en van de
grondexploitatie.

Raad:
28 februari

2012

College:
10-04-2012

Jaarrekening 2011

Artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB

College:
15-05-2012

Economisch claimrecht onderwijsgebouwen
Zonnehuisschool ivm
faillissement Stichting
Zonnehuizen.

College:
29-05-2012

Opzeggen concessieovereenkomst Vitens.

College 18-092012

Maatregelenpakket
Slot Zeist

Artikel 55, eerste
lid Gemeentewet
juncto artikel 10,
lid 2 onder b
WOB
Vanwege de
tegengestelde
belangen met de
curator en de
gemeentelijke
onderhandelingspositie is
geheimhouding
geboden.
Artikel 55, lid 1
gemeentewet en
artikel 10 lid 2
WOB
Vanwege
financiële
belangen
gemeente
geheim.
Artikel 55, lid 1
gemeentewet en
artikel 10 lid 2
WOB
vanwege de
financiële
belangen van de
gemeente

College 13-122012

Verplaatsing
duikvereniging
Poseidon en studio
Mattias uit
Kerckebosch

Raad:
26-06-2012

Artikel 55, lid 1
gemeentewet en
artikel 10 lid 2
WOB
vanwege de
financiële

Kerckebosch
alsmede de
bijlage met
ontbrekende
bedragen uit de
Second Opinion
grondexploitatie
Kerckebosch van
Pas bv
projectnummer
152710 d.d. 24
februari 2012.
12RAAD0039
De achtergrondinformatie bij de
verschillenanalyse grondexploitaties, behorende
bij raadsbrief
12uit03669 en
raadsvoorstel
12RAAD0048
Betreft juridische
en
eigendomspositie
gemeente.

Tot 5 jaar na het
moment van het
afsluiten/beëindig
en van de
grondexploitatie.

Tot na de
afhandeling van
het faillissement
door curatoren.

Betreft juridische
positie en
argumenten in het
geschil met
Vitens.

Tot na de
beslechting van
het geschil.

Betreft positie en
argumenten in
onderhandelingen
met exploitant.

Tot na het sluiten
van het akkoord
met de exploitant.

Betreft onderhandelingspositie
en
overeenkomsten

totdat alle
overeenkomsten
door alle partijen
zijn getekend
Is het geval en
stukken zijn

belangen van de
gemeente

College 18-122012

21-12-2012

inmiddels
openbaar.

Herbezinning
uitvoering
wijkvernieuwingsplan
Kerckebosch en
bepalen
gemeentelijke kaders
tbv herziening
uitgangspunten en
samenwerkingsafspra
ken met Seyster
Veste.

van artikel 25, lid
2 Gemeentewet
juncto artikel 10,
2e lid onder b van
de wet
openbaarheid van
bestuur
in verband met de
financiële
belangen van de
gemeente.

de documenten:
‘Onderhandelings
kader
heroriëntatie
wijkvernieuwingsp
lan Kerckebosch’
en ‘Second
opinion
grondexploitatie
Kerckebosch
2012’

tot vijf jaar na de
afsluiting van de
grondexploitatie
Kerckebosch

Tijdelijke
huuraanpassing Slot
Zeist
(Zie ook eerder
besluiten 18/9-2012)

artikel 55, eerste
lid van de
Gemeentewet en
artikel 10, tweede
lid, van de Wet
openbaarheid van
bestuur vanwege
de financiële
belangen van de
gemeente

Betreft
onderhandelings
positie en
maatregelenpakket.

Tot na het sluiten
van het akkoord
met de exploitant.

Besluiten vanaf 1 januari 2013

Datum besluit
College + evt
bekrachtiging
Raad

Onderwerp

geheimhouding
ogv

geheimhouding
over

Duur geheimhouding en
eindigend op

15-01-2013

Herbezinning
uitvoering
wijkvernieuwingsplan
Kerckebosch
(Zie ook eerder
besluiten 18/12-2012)

op grond van
artikel 25, lid 2
Gemeentewet
juncto artikel 10,
2e lid onder b van
de wob in
verband met de
onderhandelings
positie en
financiële
belangen van de
gemeente

tot vijf jaar na de
afsluiting van de
grondexploitatie
Kerckebosch

29-01-2013

Informatie

van artikel 55,

de documenten:
‘Onderhandelings
kader
heroriëntatie
wijkvernieuwingsp
lan Kerckebosch,
december 2012’,
‘Second opinion
grondexploitatie
Kerckebosch
2012, 12
december 2012’,
‘Memo
beoordeling
Uithaalwaarde
parkeren
Grondexploitatie
WOM
Kerckebosch te
Zeist, en
‘onderhandelings
proces ROK 2013
Kerckebosch, 8
januari 2013’
Betreft

Tot na het sluiten

seniorenconvent
inzake Slot Zeist
Maatregelenpakket
Slot Zeist en
huuraanpassing Slot
Zeist (Zie ook eerder
besluiten 18/9-2012
en 21/12-2012)

eerste lid van de
Gemeentewet en
artikel 10, tweede
lid, van de Wet
openbaarheid van
bestuur vanwege
de financiële
belangen van de
gemeente

onderhandelings
positie en
maatregelenpakket

van het akkoord
met de exploitant

29-01-2013

Opzeggen concessie
overeenkomst door
Vitens
(Zie ook eerder besluit
29/5-2012)

Betreft juridische
positie en
argumenten in het
geschil met
Vitens.

Tot na de
beslechting van
het geschil.

12-02-2013

Winkelcentrum
Kerckebosch

artikel 55, eerste
lid van de
Gemeentewet en
artikel 10, tweede
lid, van de Wet
openbaarheid van
bestuur vanwege
de financiële
belangen van de
gemeente
geheim te
verklaren op
grond van artikel
10, lid 2 onder b

Betreft geschil
met vastgoed
eigenaar /
exploitant en
juridische second
opinion van
Vangoud
Advocaten +
oplegnotitie
daarover. Tbv
juridische en
financiele positie
in het geschil.

tot en met 1
januari 2018

