
 

Register besluiten tot geheimhouding WOB vanaf  

1 januari 2017: 

 

Datum besluit  
College + evt 
bekrachtiging 
Raad 
 
 

Onderwerp  geheimhouding ogv 
en over 

Duur geheimhouding 
en eindigend op 

24-01-2017 Correcties inkoop 
2016 essentiële 
functies Youké 

de financiële 
consequenties zoals 
opgenomen in bijlage 
1bij dit voorstel en deze 
op grond van artikel 55 
Gemeentewet juncto 
artikel 10 lid 2 sub b en 
g Wet Openbaarheid 
van Bestuur (WOB) 
geheim te verklaren / 
vanwege het financiële 
belang van de 
gemeente en het 
financiële belang en de 
concurrentiepositie van 
de betrokken 
aanbieder.  
 

tot 5 jaar gerekend 
vanaf de dag van deze 
besluitvorming 

14-02-2017 Inkoop crisishulp 
en essentiële 
functies 
jeugdhulp 2017 

Bijlagen 1 t/m 9 geheim 
te verklaren op grond 
van artikel 55 
Gemeentewet juncto 
artikel 10 lid 2 
sub b WOB 
Geheimhouding ex.  
 

 

07-03-2017 Meerjaren 
Perspectief 
Stedelijke 
Ontwikkeling 
2017 

De bijlagen van het toe 
te sturen Meerjaren 
Perspectief Stedelijke 
Ontwikkeling 
Gemeente Zeist 2017 
op grond van artikel 25 
lid 2 Gemeentewet, 
juncto artikel 10 2e lid 
onder b van de wet 
openbaarheid bestuur / 
vanwege het financiële 

tot vijf jaar na het 
moment van afsluiten 
van deze 
grondexploitaties, 



belang van de 
gemeente 
 

14-03-2017 Grondexploitatie 
Beukbergen 2017 

De 'Grondexploitatie 
Beukbergen 2017' 
geheim te verklaren op 
grond van de artikelen 
25, lid 2 Gemeentewet 
juncto artikel 10, lid 2 
onder b WOB  

tot één jaar nadat de 
grondexploitatie is 
afgesloten 

04-04-2017 Grondexploitatie 
Kerckebosch 
2017 

op grond van artikel 25, 
lid 2 van de 
Gemeentewet juncto 
artikel 10, 2e lid onder b 
van de Wet 
openbaarheid van 
bestuur (WOB)  / in 
verband met het 
financiële belang van de 
gemeente, de WOM en 
Woongoed Zeist 
geheimhouding op te 
leggen over de 
documenten ‘rapport 
grondexploitatie 
herziening 2017 
Kerckebosch Zeist’ d.d. 
16 maart 2017 en 
‘Toelichting 
grondexploitatie 2017’,  

tot 5 jaar na afsluiting 
c.q. beëindiging van de 
exploitatie. 

09-05-2017 Stand van zaken 
parkeerbedrijf 
ParkeerService 

artikel 10, lid 2 onder b 
WOB 

 

04-07-2017 Ingebruikname 
Noordweg 12 
door de 
Zonnehuisschool 

Artikel 55, lid 1 van de 
gemeentewet juncto 
artikel 10, lid 2b van de 
WOB / met het oog op 
het financieel 
/economisch/juridisch 
belang dat hiermee 
gemoeid is  

 

09-05-2017 Stand van zaken 
parkeerbedrijf 
ParkeerService 

dit voorstel geheim 
verklaard op grond van 
artikel 10, lid 2 onder b 
WOB. 

 

04-07-2017 Ingebruikname 
Noordweg 12 
door de 
Zonnehuisschool 

Dit voorstel inclusief de 
bijlagen met het oog op 
het 
financieel/economisch/j
uridisch belang dat 
hiermee gemoeid is 

 



geheim te verklaren, op 
grond van artikel 55, lid 
1 van de gemeentewet 
juncto artikel 10, lid 2b 
van de WOB. 

27-06-2017 Terugkoppeling 
besluitvorming 
ALV van de 
Coöperatie 
ParkeerService, 
dd. 22-06-2017 

De bijlagen 
“Governance”, 
“Toerekening 
transitiebudget en 
aanvulling 
weerstandsvermogen”, 
“Visie 
PS2020“,“Investeren en 
afschrijven“ en de 
“Kaderbrief 2018” 
geheim te verklaren op 
grond van artikel 55 
eerste lid Gemeentewet 
en artikel 10 tweede lid 
onder e. van de WOB. 
 

 

19-09-2017 Organisatievorm 
Sociaal Team en 
CJG 

dit collegevoorstel en 
de bijlage 
‘Organisatievorm 
Sociaal team en CJG’ 
geheim te verklaren op 
grond 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.   
 

 

12-09-2017 Uitwerking 
Masterplan 
Buitensportacco
mmodaties 

de onderhandelingen 
ter verwerving van de 
grond aan de Noordweg 
binnen de gestelde 
kaders uit de bijlage 
”geheime bijlage 
grondaankoop” en -als 
opgenomen op grond 
van artikel 25, lid 2 
juncto artikel 55 van de 
gemeentewet- te 
besluiten ten aanzien 
van deze bijlage 
geheimhouding op te 
leggen vanwege het 
financieel belang van de 

 



gemeente -zoals 
genoemd in artikel 10 
tweede lid van de Wob- 
en vast te stellen dat 
deze geheimhouding 
loopt tot 5 jaar na 
dagtekening van deze 
besluitvorming.  
 

03-10-2017 Verkoop kavel 
deel 
gemeentewerf 
aan Surplus 

De grondexploitatie 
Gemeentewerf Zeist 
GEHEIM te verklaren in 
het kader van art. 10 
van de WOB lid 2 onder 
b. 

 

10-10-2017 Grondexploitatie 
Harmonielaan en 
verkoop 
bouwkavels aan 
Stichting 
Woongoed Zeist 

Bijgevoegde 
grondexploitatie 
Harmonielaan per 10 
oktober 2017 goed te 
keuren en GEHEIM te 
verklaren in het kader 
van art. 10 van de WOB 
lid 2 onder b. 

 

 

10-10-2017 Implementatie 
verzelfstandigin
g zwembad 

Geheimhouding op te 
leggen ten aanzien van 
de concept 
aandeelhoudersovereen
komst en de concept 
beheer- en 
exploitatieovereenkomst 
zoals opgenomen als 
geheime bijlagen bij dit 
voorstel, vanwege i) het 
bedrijfsvertrouwelijke 
karakter van de 
informatie in de 
overeenkomsten en (ii) 
dat geheimhouding in 
de overeenkomst is 
afgesproken, ingevolge 
artikel 25, lid 3 van de 
Gemeentewet, te 
bekrachtigen.  

 

 

07-11-2017 ALV 9 november 
Coöperatie 
ParkeerService 
U.A. 

Met in achtneming van 
het feit dat op grond van 
artikel 2 lid 2 
Ledenreglement CPS 
de uitnodiging en de 
stukken met bijlagen als 
vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie” zijn 
gekwalificeerd dit 
voorstel en de van CPS 
ontvangen stukken 
geheim te verklaren met 
gebruikmaking van de 

 



bevoegdheden 
ingevolge de 
Gemeentewet juncto de 
artikelen 10 lid 1 onder 
c, 10 lid 2 onder e en 10 
lid 2 onder g Wet 
openbaarheid van 
bestuur (Wob). 

 

14-11-2017 Toekenning 
'Ereprijs der 
gemeente Zeist' 
aan het Zeister 
Mannenkoor tgv 
het 125-jarig 
jubileum 

Dit voorstel geheim te 
verklaren tot de datum 
dat de Ereprijs der 
Gemeente Zeist wordt 
uitgereikt. 

 

 

28-11-2017 terugkoppeling 
ALV Coöperatie 
ParkeerService 
(CPS) 9 
november 2017 

Met in achtneming van 
het feit dat op grond van 
artikel 2 lid 2 
Ledenreglement CPS 
de uitnodiging en de 
stukken met bijlagen 
voor de ALV van 9 
november als 
vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie” zijn 
gekwalificeerd dit 
collegevoorstel en de 
van CPS ontvangen 
stukken geheim te 
verklaren met 
gebruikmaking van de 
bevoegdheden 
ingevolge de 
Gemeentewet juncto de 
artikelen 10 lid 1 onder 
c, 10 lid 2 onder e en 10 
lid 2 onder g Wet 
openbaarheid van 
bestuur (Wob). 

 

 

28-11-2017 In bruikleen 
verstrekken van 
10 personeels 
dossiers 
zwembad aan 
Dijnselburg BV te 
Amersfoort 

Bijlage 1 geheim te 
verklaren op grond van 
artikel 55 1e lid 
gemeentewet en art 10 
2de lid onder e WOB. 
Eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer 
weegt zwaarder dan 
reden van openbaarheid 

 

05-12-2017 ALV 14 december 
Coöperatie 
ParkeerService 
U.A. 

Met in achtneming van 
het feit dat op grond van 
artikel 2 lid 2 
Ledenreglement CPS 
de uitnodiging en de 
stukken met bijlagen als 
vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie” zijn 
gekwalificeerd dit 
voorstel en de van CPS 

 



ontvangen stukken 
geheim te verklaren met 
gebruikmaking van de 
bevoegdheden 
ingevolge de 
Gemeentewet juncto de 
artikelen 10 lid 1 onder 
c, 10 lid 2 onder e en 10 
lid 2 onder g Wet 
openbaarheid van 
bestuur (Wob). 

 

05-12-2017 Hart van 
Austerlitz  , de 
GREX en de 
verdere 
financiering 
bouwplan 

De financiële bijlage 
over de exploitatie van 
Hart van Austerlitz 
GEHEIM te verklaren in 
het kader van art. 10 
van de WOB lid 2 onder 
b. 

 

12-12-2017 aanvullende 
stukken ALV CPS 
14 december 
2017 

Met in achtneming van 
het feit dat op grond 
van artikel 2 lid 2 
Ledenreglement CPS de 
uitnodiging en de 
stukken met bijlagen als 
vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie” zijn 
gekwalificeerd dit 
voorstel en de van CPS 
ontvangen stukken 
geheim te verklaren 
met gebruikmaking van 
de bevoegdheden 
ingevolge de 
Gemeentewet juncto de 
artikelen 10 lid 1 onder 
c, 10 lid 2 onder e en 10 
lid 2 onder g Wet 
openbaarheid van 
bestuur (Wob). 
 

 

2018 
09-01-2018 Aanzeggingen 

bestuursdwang 
op basis van de 
(strikt 
vertrouwelijke) 
bestuurlijke 
rapportage  
van de politie 

Ten aanzien van drie 
adressen een 
(voornemen) tot 
oplegging van een last 
onder bestuursdwang  
uit laten gaan, dit op 
basis van het 
bestemmingsplan (b. en 
w) en Opiumwet 
(burgemeester). Dit 
alles op basis van een 

 



bestuurlijke rapportage 
van de politie die de 
burgemeester op 2 
december jl onder 
strikte 
vertrouwelijkheid van 
de politie ontving. 

09-01-2018 Herontwikkeling 
Geiserlaan 

de financiële gegevens 
zoals opgenomen in 
bijlage 1 bij dit voorstel 
geheim te verklaren op 
grond van artikel 55 
Gemeentewet juncto 
artikel 10 lid 2 sub b en 
g Wet Openbaarheid 
van Bestuur (WOB) tot 5 
jaar gerekend vanaf de 
dag van deze 
besluitvorming, 
vanwege het financiële 
belang van de 
gemeente.  

 

 

06-03-2018 Meerjaren 
Perspectief 
Stedelijke 
Ontwikkeling 
2018 

De bijlagen van het toe 
te sturen Meerjaren 
Perspectief Stedelijke 
Ontwikkeling 
Gemeente Zeist 2018 
vanwege het financiële 
belang van de 
gemeente geheim te 
verklaren tot vijf jaar na 
het moment van 
afsluiten van deze 
grondexploitaties, op 
grond van artikel 25 lid 2 
Gemeentewet, juncto 
artikel 10 2e lid onder b 
van de wet 
openbaarheid bestuur. 

 

13-03-2018 Mastergrex Hart 
van de 
Heuvelrug 2018 
en 
grondexploitatie 
Vliegbasis 
Soesterberg 
2018 

De 
'mastergrondexploitatie 
Hart van de Heuvelrug 
2018' en de 
'grondexploitatie 
Vliegbasis Soesterberg 
2018' geheim te 
verklaren op grond van 
de artikelen 25, lid 2 
Gemeentewet juncto 
artikel 10, lid 2 onder b 
WOB tot één jaar nadat 
de grondexploitaties zijn 
afgesloten. 

 

03-07-2018 Aanbesteding 
Wmo 
hulpmiddelen 
per 1-1-19 

Op grond van artikel 55 
van de Gemeentewet en 
in het kader van artikel 
10 van de Wet 
openbaarheid van 

 



bestuur dient dit besluit 
met bijlagen geheim te 
worden gehouden tot na 
het ondertekenen van 
de nieuwe 
overeenkomst. 

03-07-2018 Advies voor 
stemgedrag 
tijdens ALV 
parkeerservice 
op 4 juli 
aanstaande 

De ontvangen stukken 
die door CPS geheim 
zijn verklaard ogv de 
Wob geheim te 
verklaren en te 
behandelen ook na de 
ALV in de richting van 
de raad. 

 

03-07-2018 Grondexploitatie 
2018 WOM 
Kerckebosch 

Deze grondexploitatie 
geheim te verklaren 
onder op grond van de 
artikelen 25, lid 2 
Gemeentewet juncto 
artikel 10, lid 2 onder b 
WOB tot één jaar nadat 
de grondexploitaties zijn 
afgesloten 

 

10-07-2018 terugkoppeling 
ALV Cooperatie 
ParkeerService 
(CPS) 

De ontvangen stukken 
ter inzage te leggen. 
Met in achtneming van 
het feit dat op grond van 
artikel 2 lid 2 
Ledenreglement CPS 
de uitnodiging en de 
stukken met bijlagen als 
vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie” zijn 
gekwalificeerd dit 
voorstel en de van CPS 
ontvangen stukken 
geheim te verklaren met 
gebruikmaking van de 
bevoegdheden 
ingevolge de 
Gemeentewet juncto de 
artikelen 10 lid 1 onder 
c, 10 lid 2 onder e en 10 
lid 2 onder g Wet 
openbaarheid van 
bestuur (Wob). 

 

28-08-2018 Grondexploitatie 
Cornelis 
Vlotlaan 

De financiële bijlage 
over de grondexploitatie 
van 'Cornelis Vlotlaan' 
GEHEIM te verklaren in 
het kader van artikel 10 
van de WOB lid 2 onder 
b 
 

 

18-09-2018 Financiën 
Centrumplan 

Te besluiten voor dit 
moment geheimhouding 
op te leggen op de 
financiële gegevens en 
bijlagen zoals 
opgenomen in dit 

 



voorstel op grond van 
artikel 55 Gemeentewet 
juncto artikel 10 lid 2 
sub b en g Wet 
Openbaarheid van 
Bestuur (WOB) tot 5 
jaar gerekend vanaf de 
dag van deze 
besluitvorming, 
vanwege het financiële 
belang van de 
gemeente in nog te 
voeren 
onderhandelingen met 
diverse partijen. De 
geheimhouding zal bij 
het nieuwe voorstel 
heroverwogen worden.  

 

09-10-2018 Eikenstein De bijlage ‘Eikenstein, 
vol van leven’ (bijlage 3) 
geheim te verklaren op 
grond van de artikel 55 
Gemeentewet juncto 
artikel 10 lid 1 sub c 
Wob in verband met 
bedrijfsgegevens van de 
RK 
Woningbouwvereniging.  

 

 

09-10-2018 Huisvesting 
islamitische 
basisschool in 
Zeist per 1 
augustus 2019 

Het besluit onder 1 met 
het oog op het belang 
van het schoolbestuur 
van De Koppel, geheim 
te verklaren, op grond 
van artikel 55, lid 1 van 
de gemeentewet juncto 
artikel 10, lid 2b van de 
WOB tot het 
schoolbestuur 
Wereldkidz de 
gelegenheid heeft 
gehad de eigen ouders 
te informeren. ** 29 
oktober 2018 bericht dat 
de ouders geïnformeerd 
zijn, waarmee dit besluit 
openbaar wordt. 

 

16-10-2018 Stand van zaken 
tender WA-
Hoeve, den 
Dolder 

Te besluiten op grond 
van artikel 25, lid 2 van 
de Gemeentewet juncto 
artikel 10, 2e lid onder b 
van de Wet 
openbaarheid van 
bestuur (WOB) in 
verband met het 
financiële belang van 
Altrecht en derden 
geheimhouding op te 
leggen over het 

 



document 'Stand van 
zaken tender WA-
Hoeve, den Dolder' tot 5 
jaar na afsluiting c.q. 
beëindiging van de 
gebiedsontwikkeling 
WA-Hoeve. 

16-10-2018 advies voor 
stemgedrag 
tijdens de ALV 
parkeerservice 
op 17 oktober 
2018 

Op grond van artikel 55, 
lid 1 de stukken die door 
CPS geheim zijn 
verklaard ogv artikel 10, 
lid 1 onder c en lid 2 
onder g van de Wob 
geheim te verklaren en 
geheim te behandelen 
en met het oog op de 
verspreiding van de 
stukken aan de raad 
daarover 
geheimhouding op te 
leggen, dit met het oog 
op het bedrijfs- en 
concurrentiebelang en 
financiële belang van 
CPS. 

 

30-10-2018 terugkoppeling 
ALV Cooperatie 
ParkeerService 
(CPS) 

De ontvangen stukken 
ter inzage te leggen. 
Met in achtneming van 
het feit dat op grond van 
artikel 2 lid 2 
Ledenreglement CPS 
de uitnodiging en de 
stukken met bijlagen als 
vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie” zijn 
gekwalificeerd dit 
voorstel en de van CPS 
ontvangen stukken 
geheim te verklaren met 
gebruikmaking van de 
bevoegdheden 
ingevolge de 
Gemeentewet juncto de 
artikelen 10 lid 1 onder 
c, 10 lid 2 onder e en 10 
lid 2 onder g Wet 
openbaarheid van 
bestuur (Wob). 

 

30-10-2018 Contract-
afspraken 
Youké-Kinabu 
2018 

De met aanbieders 
bovenregionaal 
overeengekomen 
afspraken, komen voort 
uit inkoopgesprekken 
die met elke aanbieder 
afzonderlijk zijn 
gevoerd. De afspraak 
over 
basisbeschikbaarheid is 
informatie waar derden 
voordeel mee kunnen 

 



doen en waarvan het 
dus wenselijk is deze 
niet openbaar te maken. 
Gelet hierop wordt 
voorgesteld om op basis 
van artikel 55 
Gemeentewet en artikel 
10 tweede lid, aanhef en 
onder g van de Wet 
openbaarheid van 
bestuur op dit voorstel 
en bijlage 1 Regionaal 
CV contractafspraken 
Youké 2018, bijlage 2 
Memo voortgang 
ombouw essentiële 
functies, bijlage 3 
Bovenregionale 
afspraken Youké eerste 
helft 2018 en bijlage 4 
Bovenregionale 
afspraken Youké  
tweede helft 2018 
geheimhouding op te 
leggen. De 
geheimhouding duurt 
voort totdat het college 
deze opheft. 

 

27-11-2018 Voortgang 
Financiën 
Centrumplan 

Te besluiten de 
financiële gegevens en 
bijlagen zoals 
opgenomen in dit 
voorstel geheim te 
verklaren op grond van 
artikel 55 Gemeentewet 
juncto artikel 10 lid 2 
sub b en g Wet 
Openbaarheid van 
Bestuur (WOB) tot 5 
jaar gerekend vanaf de 
dag van deze 
besluitvorming. Dit 
vanwege het financiële 
belang van de 
gemeente in nog te 
voeren 
onderhandelingen met 
diverse partijen. 

 tot 5 jaar gerekend 
vanaf de dag van deze 
besluitvorming. 

04-12  algemene 
ledenvergaderin
g Parkeer 
Service 12 
december 

Op grond van artikel 55, 
lid 1 de stukken die door 
CPS geheim zijn 
verklaard ogv artikel 10, 
lid 1 onder c en lid 2 
onder g van de Wob 
geheim te verklaren en 

 



geheim te behandelen 
en met het oog op de 
verspreiding van de 
stukken aan de raad 
daarover 
geheimhouding op te 
leggen, dit met het oog 
op het bedrijfs- en 
concurrentiebelang en 
financiële belang van 
CPS. 

    

 


