
 

Register besluiten tot geheimhouding WOB vanaf  

1 januari 2019: 

 

Datum besluit  
College + evt 
bekrachtiging 
Raad 
 
 

Onderwerp  geheimhouding ogv 
en over 

Duur geheimhouding 
en eindigend op 

8 januari 2019 Definitief 
bidbook tender 
Willem 
Arntszhoeve 

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 'Bidbook 
Tenderprocedure 
Gunningsfase stap 2 
Herontwikkeling Willem 
Arntsz Hoeve' 

 

12 FEBRUARI 
2019 

Plankosten 
gemeente Zeist 
WA-Hoeve ten 
behoeve van de 
tender van 
Altrecht 

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 de gemeente 
geheimhouding op te 
leggen over dit 
collegevoorstel en het 
document 'Indicatieve 
plankosten gemeente 
Zeist WA-Hoeve' 

 

12 FEBRUARI 
2019 

Akkoord te gaan 
met de concept 
koopovereenkom
st Geiserlaan 

met het oog op de 
marktgevoelige 
informatie en het 
financieel/economisch 
belang dat hiermee 
gemoeid is, dit besluit 
geheim te verklaren, op 
grond van artikel 55, lid 
1 van de gemeentewet 
en volgens artikel 10, lid 

 



2b van de WOB tot aan 
de besluitvorming over 
de 
koop/verkoopovereenko
msten. 

5 maart 2019 Meerjaren 
Perspectief 
Stedelijke 
Ontwikkeling 
2019 

De bijlagen van het toe 
te sturen Meerjaren 
Perspectief Stedelijke 
Ontwikkeling 2019 
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. 

 

19 maart 2019 Toekenning Ot 
en Sien 
onderscheiding 
de heer J.H. 
Heimel 

Dit collegevoorstel 
geheim te verklaren tot 
het moment van 
uitreiking op 2 april 
2019. 

 

19 maart 2019 Voortgang 
Financiën 
Centrum 

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. 

 

19 maart 2019 Mastergrex Hart 
van de 
Heuvelrug 2019 
en 
grondexploitatie 
Vliegbasis 
Soesterberg 
2019 

De 
'mastergrondexploitatie 
Hart van de Heuvelrug 
2019' en de 
'grondexploitatie 
Vliegbasis Soesterberg 
2019' 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. 
7 mei 2019 Grondexploitatie 

2019 WOM 
Kerckebosch 

Op grond van de 
artikelen 25, lid 2 
Gemeentewet juncto 
artikel 10, lid 2 onder b 
WOB de documenten 
‘Rapport 
Grondexploitatie 
herziening 2019 
Kerckebosch Zeist’ d.d. 
1 april 2019; 
‘Risicoparagraaf 2019’ 
en ‘Toelichting 
grondexploitatie 2019’, 
geheim te verklaren tot 
vijf  jaar nadat de 
grondexploitatie is 
afgesloten 

 

21 mei 2019 Jaarstukken 
2018 

Te besluiten op grond 
van artikel 55, lid 2 
Gemeentewet juncto 
artikel 10, 2

e
 lid onder b 

van de Wet 
Openbaarheid van 
Bestuur 
geheimhouding op 
te leggen over alle 
grondexploitaties tot 
5 jaar 

na beëindiging van deze 
exploitaties.  

 

 

18 juni 2019 Essentiele 
Functies: 
Aanpassingen 
addenda 2019 en 
beëindiging 
contracten 

Dit besluit geheim te 
verklaren op grond van 
artikel 55 Gemeentewet 
juncto artikel 10 lid 2 
sub b WOB. 

 

25 juni 2019 Quick Scan naar 
woningbouwcor
poratie 
Woongoed 
(fusie Viveste uit 
Houten) 

De Quick Scan geheim 
te verklaren op grond 
van Artikel 55, lid 1 van 
de gemeentewet juncto 
artikel 10, lid 2b van de 
WOB met het oog op 
het financieel en 
economisch belang dat 
hiermee gemoeid is. 

 

16 juli 2019 terugkoppeling 
algemene 
ledenvergaderin
g parkeerservice 
26 juni 2019 

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 op 
grond van artikel 55, lid 
1 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) geheim 
te verklaren. De 
ontvangen stukken 
inclusief nazending 
geheim ter inzage te 
leggen voor de raad. 

 

3 september 
2019 

Projectrapportag
e & clubgebouw 
FZO/Patria 

De bijlagen Memo 
financiële situatie 
gebouw FZO-Patria en 
het sturingsdocument 
Masterplan 
Buitensportaccommodat
ies  geheim te verklaren 
op grond van artikel 25 
lid 2 Gemeentewet, 
juncto artikel 10 2e lid 
onder b van de wet 
openbaarheid bestuur 
vanwege de 
aanbestedings-
gevoeligheid van de 
informatie vanwege het 
financiële belang van de 
gemeente 

 

 

10 september 
2019 

Plan 
ontwikkeling 
locatie 
RaboFacet - 
BPD 

De Anterieure 
Overeenkomst 
(exclusief de bijlagen) 
geheim verklaren in het 
kader van art. 10 van de 
WOB lid 2 onder b., 
voor een periode tot 10 
jaar na oplevering van 
de laatste woning in het 
project. 

 

24 september 
2019 

Bibob procedure 
in verband met 
voornemen 
Huurovereenko
mst Mooi Zeist 
BV en de 
gemeente Zeist 

Dit voorstel gezien o.a. 
het opsporingsbelang 
geheim verklaren op 
grond van artikel 55 van 
de Gemeentewet en 
artikel 10, lid 2, onder c 
van de Wet Openbaar 
Bestuur. 

 

19 november 
2019 

Aanbesteding 
Essentiele 
Functies 
Jeugdhulp - 
Addenda 2020 
en indexering 

In verband met 
bedrijfsgevoelige 
informatie van 
jeugdhulpaanbieders 
geheimhouding ex 
artikel 55, lid 1, 
Gemeentewet juncto 
artikel 10, lid 2, sub b, 
van de Wet 
openbaarheid van 
bestuur op te leggen 
aan hen die bij de 

 



behandeling van dit 
voorstel in de 
collegevergadering 
aanwezig zijn en aan 
allen die van het 
behandelde of de 
stukken kennis dragen 
voor wat betreft de 
bijlagen 

19 november 
2019 

Voorlopig 
Ontwerp groene 
raamwerk 
Utrechtseweg-
Noord 

Het ‘Financieel 
raamwerk programma 
Utrechtseweg Noord’ 
geheim te verklaren op 
grond van de artikelen 
25, lid 2 Gemeentewet 
juncto artikel 10, lid 2 
onder b WOB tot één 
jaar nadat het project 
financieel is afgesloten. 

 

3 december 2019 claim 
nadeelcompens
atie Anna van 
Dorp 
Ondermode 

Dit collegevoorstel en 
de rapportages van Van 
de Streek geheim te 
verklaren op grond van 
respectievelijk de 
artikelen 10 lid 2 sub b 
en 10 lid 1 sub c Wob. 

 

    

    

    

 


