
Register besluiten tot geheimhouding WOB vanaf 1 januari 
2011: 

 

Datum besluit  
College + evt 
bekrachtiging 
Raad 
 
 
 
 
 

Onderwerp  geheimhouding 
ogv 

geheimhouding 
over 

Duur geheim-
houding en 
eindigend op 

College: 
04-01-2011 
 
Raad: 
29-03-2011 

Samenwerkingsover-
eenkomst Vliegbasis 
Soesterberg 

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. 

College: 
08-02-2011 
 
Raad: 
26-04-2011 
 

Overdrachtparkeer-
taken aan Cooperatie 
parkeerservice 
Amersfoort U.A.  

Artikel 10, lid 1 
onder C WOB 

Vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie  
Bijlage 3 bij 
raadsvoorstel 
11RAAD0023 

Geen duur. Blijft 
geheim zo lang 
bedrijf bestaat. 

College: 
15-02-2011 
 
Raad: 
31-05-2011 

Dorpsplan Austerlitz 
2010-2025 op 
hoofdlijnen 

Artikel 10, lid 2 
onder b 

Voorlopige 
grondexploitatie, 
bijlage 0 t.e.m. 6 
van de intentie-
overeenkomst  
Zie raadsvoorstel 
11RAAD0044. 

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

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

Grondexploitatie 
Kerckebosch 2011 

Artikel 10, lid 2 
onder b 

De per 1-1-2011 
geactualiseerde  
grondexploitatie, 
specificatie van 
de financiële 
gegevens.  
Zie raadsvoorstel 
11RAAD0045. 

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

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

Grondexploitatie 
Beukbergen per 31 
december 2010 

Artikel 10, lid 2 
onder b 

 De per 31 
december 2010 
geactualiseerde 
grondexploitatie, 
specificatie van 
de financiële 
gegevens  
Zie raadsvoorstel 
11RAAD0067. 

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

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

Herziening 
grondexploitaties 
2011 

Artikel 10, lid 2 
onder b 

Notitie herziening  
grondexploitaties  
Zie raadsvoorstel 
11RAAD0074. 

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

College: 
14-06-2011 

Mastergrondexploi-
tatie Hart van de 

Artikel 10, lid 2 
onder b 

De per 1 januari 
2011  

Tot 5 jaar na het 
moment van het 



 
 

Heuvelrug 2011  geactualiseerde  
mastergrondex-
ploitatie met 
bijbehorend 
memo en 
risicoanalyse  

afsluiten/beëindig
en van de master 
grondexploitatie. 

College: 
28 juni 2011 
 
 

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

Artikel 10, lid 2 
onder b 

Notitie ter 
beantwoording 
van de vragen.  

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

Vertrouwens-
commissie 
herbenoeming 
burgemeester  

Herbenoeming 
burgemeester 
Janssen 

Artikel 93 
Gemeentewet 

verslag 
functionerings-
gesprek 1 februari 
2011, verslag 
Vertrouwenscom
missie 18 
augustus 2011 en 
verslag delegatie 
Vertrouwenscom
missie 25 
augustus. 
Zie raadsvoorstel 
11RAAD0083 

75 jaar 
 
O.g.v. artikel 15, 
1

e
 lid onder a en c 

van de Archiefwet 

College: 
15 november 
2011 
 
 
Raad: 
17 januari 
2012 

Herziening 
grondexploitatie 
Beukbergen 

Artikel 10, lid 2 
onder b 

De per 1 
november 2011 
geactualiseerde 
grondexploitatie 
Beukbergen, 
onderdeel 
gespecificeerde 
financiële 
gegevens. Zie 
raadsvoorstel  
12RAAD001 

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

 
 

Besluiten vanaf 1 januari 2012: 

 
 
 

College: 
27-02-2012 
 
Raad: 
28 februari 
2012 
 
 

Second opinion mbt 
grondexploitatie 
Kerckebosch 

Artikel 10, lid 2 
onder b 

Document 
12uit02009 
onderdeel 
geheime 
informatie 
Kerckebosch 
alsmede de 
bijlage met 
ontbrekende 
bedragen uit de 
Second Opinion 
grondexploitatie 
Kerckebosch van 
Pas bv  

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



projectnummer 
152710 d.d. 24 
februari 2012. 
12RAAD0039 

College: 
10-04-2012 
 
Raad: 
26-06-2012 
 
 

Jaarrekening 2011 Artikel 10, lid 2 
onder b 

De achtergrondin-
formatie bij de 
verschillenana-
lyse grondexploi-
taties, behorende 
bij raadsbrief 
12uit03669 en 
raadsvoorstel 
12RAAD0048 

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

 
College 22-11-
2011 
 

Intentieovereenkomst 
P&R garage en 
(her)ontwikkeling 
vastgoed 
stationsgebied 
Driebergen-Zeist 

   

 
College 27-03-
2012 
 

Aankoop in het kader 
van programma Hart 
van de Heuvelrug 

Artikel 10 lid 2 Om de 
economische 
positie van de 
provincie en 
gemeente niet te 
schaden 

 

 
College 15-05-
2012 
 

Economisch 
claimrecht 
onderwijsgebouwen 
Zonnehuisschool  

 vanwege de 
tegengestelde 
belangen en de 
gemeentelijke 
onderhandelingsp
ositie . 

 

College 29-05-
2012 

Overeenkomst Vitens Artikel 55, lid 1 
gemeentewet en 
artikel 10 lid 2 
WOB 

Vanwege 
financiële 
belangen 
gemeente 

 

College 18-09-
2012 
 
 

Maatregelenpakket Slot 
Zeist 

artikel 55, eerste 
lid van de 
Gemeentewet en 
artikel 10, tweede 
lid, 

vanwege de 
financiële belangen 
van de gemeente 
 

 

College 13-12-
2012 
 

Verplaatsing 
duikvereniging 
Poseidon en studio 
Mattias uit 
Kerckebosch ten 
behoeve van uitgifte 
vrije sectorkavels 

  totdat alle 
overeenkomsten 
door alle partijen 
zijn getekend 
 

21-12-2012 Tijdelijke 
huuraanpassing Slot 
Zeist 

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 

 

Besluiten vanaf 1 januari 2013 



 
 
 

15-01-2013 Herbezinning 
uitvoering 
wijkvernieuwingspla
n Kerckebosch en 
bepalen 
gemeentelijke 
kaders tbv 
herziening 
uitgangspunten en 
samenwerkingsafspr
aken met Seyster 
Veste 

van artikel 25, lid 
2 Gemeentewet 
juncto artikel 10, 
2e lid onder b van 
de wet 
openbaarheid van 
bestuur  

de financiële 
belangen van de 
gemeente 

tot vijf jaar na de 
afsluiting van de 
grondexploitatie 
Kerckebosch 

29-01-2013 Informatie 
seniorenconvent 
inzake Slot Zeist 

van 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 

 

29-01-2013 Overeenkomst 
Vitens 

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 

  

12-02-2013 Winkelcentrum 
Kerckebosch 

artikel 10, lid 2 
onder b 
 

second opinion 
van Vangoud 
Advocaten en 
oplegnotitie 

tot en met 1 
januari 2018 

09-04-2013 Aanbesteding 
verzekering project 
Beukbergen  

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 

over het 
document ‘offerte 
constructie "All 
Risks" Omzet-
Verzekering’  

tot vijf jaar na 
beëindiging van 
de verzekering 

23-04-2013 Achtergrondinforma
tie herziening 
grondexploitaties 
ten behoeve van de 
jaarrekening 2012 

artikel 25 lid 2 
Gemeentewet, 
juncto artikel 10 
2e lid onder b van 
de wet 
openbaarheid 
bestuur 

De toe te sturen 
achtergrondinform
atie vanwege het 
financiële belang 
van de gemeente 
geheim te 
verklaren  

tot vijf jaar na het 
moment van 
afsluiten van deze 
grondexploitaties 

14-05-2013 Opleggen 
exploitatieverbod 
kinderdagverblijf 
KONO 

artikel 25, tweede 
lid, van de Wet 
openbaarheid van 
bestuur, juncto 
artikel 10, tweede 
lid, onder f,. 

 tot het moment 
van verzending 
van het definitieve 
exploitatieverbod 



11-06-2013 Voorstel uitreiking 
waarderingssymboo
l Ot en Sien 

  tot 20 juni 2013 
18.00 uur 

11-06-2013 Gunning werken in 
het kader van de 
Europese niet-
openbare 
aanbesteding 
project herinrichting 
WWC Beukbergen 

artikel 25, lid 2 
Gemeentewet 
juncto artikel 10, 
2e lid onder b van 
de wet 
openbaarheid van 
bestuur in 
verband met de 
nog te hanteren 
Alcatel-termijn 
van 15 dagen en 
de daarmee 
samenhangende 
financiële 
belangen van de 
gemeente. 

over dit 
collegevoorstel 
inclusief de 
bijlagen met als 
kenmerk 
13.cv00220 

 

11-06-2013 Nieuw 
ontwikkelmodel 
woningbouw 
Austerlitz 

artikel 55, lid 1 
van de 
Gemeentewet en 
volgens artikel 10, 
lid 2b van de 
WOB; 

 tot aan de 
besluitvorming 
over de 
uitkomsten van de 
aanbestedingspro
cedure 

18-06-2013 Afsprakenkader Hart 
van de Heuvelrug 

artikel 25 lid 2 
Gemeentewet, 
juncto artikel 10 
2e lid onder b van 
de wet 
openbaarheid 
bestuur 

 de raad 
vertrouwelijk 
informeren 

18-06-2013 Huur Slot Zeist 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 

  

03-09-2013 Voorstel uitreiking 
Erepenning van de 
Gemeente Zeist 

  geheim te houden 
tot 29 september 
2013. 

17-09-2013 Dagvaarden Vitens artikel 55, eerste 
lid van de 
Gemeentewet en 
artikel 10, tweede 
lid, van de Wet 
openbaarheid van 
bestuur 

    

Besluiten vanaf 1 januari 2014 
04-03-2014 Grondexploitaties 

Hart van de 
Heuvelrug en 
Vliegbasis 
Soesterberg 

de artikelen 25, lid 
2 Gemeentewet 
juncto artikel 10, 
lid 2 onder b 
WOB 

 tot vijf jaar nadat 
beide 
grondexploitaties 
zijn afgesloten. 

18-03-2014 Akkoord op artikel 55, lid 1  tot aan de 



hoofdlijnen 
Austerlitz 

van de 
gemeentewet en 
volgens artikel 10, 
lid 2b van de 
WOB 

besluitvorming 
over de 
koop/verkoopover
eenkomsten 

08-04-2014 Ruimtelijke 
Ontwikkeling 
Sanatoriumterrein 

artikelen 25, lid 2 
Gemeentewet 
juncto artikel 10, 
lid 2 onder b 
WOB. 

  

20-05-2014 Voorstel uitreiking 
waarderingssymboo
l Ot en Sien 

  tot de datum dat 
het 
waarderingssymb
ool zal worden 
uitgereikt. 

10-06-2014 Sanatoriumterrein 
(Schermerslaan) 

artikelen 25, lid 2 
Gemeentewet 
juncto artikel 10, 
lid 2 onder b 
WOB. 

  

01-07-2014 Voorbereidings 
besluit 
Sanatoriumterrein 

artikelen 25 
Gemeentewet 
juncto artikel 10, 
lid 2 onder b en g 
WOB. 

 tot het moment 
dat het besluit op 
officiële wijze is 
bekendgemaakt, 
t.w. door 
publicatie van het 
besluit op 16 juli 
2014 

02-09-2014 Toezending Haalbaarheidsberekening en 2nd Opinion 
Soesterberg  

 

artikel 55 
Gemeentewet 
juncto artikel 10 
lid 2 sub b WOB 

  

02-09-2014 VSO Slot Zeist artikel 55 
Gemeentewet 
juncto artikel 10 
lid 2 sub b WOB. 

  

02-09-2014 Mogelijke verkoop 
onderwijsgebouwen 
Zonnehuisschool op 
Veldheim 

Het besluit onder 
1 en 2 inclusief 
bijgaande 
financiële bijlage 
met het oog op 
het financieel 
/economisch 
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 tot aan het 
moment van 
overeenstemming 
over de 
koop/verkoop van 
alle in het geding 
zijnde 
onderwijspanden 

  



tussen de 
betrokken partijen 

09-09-2014 VSO Slot Zeist artikel 55 
Gemeentewet 
juncto artikel 10 
lid 2 sub b WOB 

  

04-11-2014 Onderhandelingen  
Winkelcentrum  
de Clomp  

 

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

  

18-11-2014 Belcour; 
eigendomssituatie 
en kettingbeding 
inzake het 
onderhoud en de 
openbaarheid van 
de grond onder de 
arcade. 

artikel 55, eerste 
lid van de 
Gemeentewet en 
artikel 10, tweede 
lid, van de Wet 
openbaarheid van 
bestuur vanwege 
de financiële 
belangen van in 
het voorstel 
genoemde 
partijen; 

  

25-11-2014 Afspraken met The 
Attention Group 
over de exploitatie 
van Slot Zeist in het 
overgangsjaar 2015 

artikel 55 
Gemeentewet 
juncto artikel 10 
lid 2 sub b WOB. 

  

09-12-2014 Toekenning 
Erepenning de heer 
W. Buis 

Dit voorstel 
geheim te 
verklaren tot de 
datum dat de 
erepenning zal 
worden uitgereikt 

  

09-12-2014 Integrale 
jeugdgezondheids 
zorg 

Dit besluit pas 
openbaar te 
maken nadat 
Vitras in kennis is 
gesteld 

  

Besluiten vanaf 1 januari  2015 
17-02-2015 Hoger beroep in 

kwestie Vitens 
artikel 55, eerste 
lid van de 
Gemeentewet en 
artikel 10, tweede 
lid, van de Wet 
openbaarheid van 
bestuur vanwege 
het financiële en 
economische 
belang van de 
gemeente. 

  

17-02-2015 Huurovereenkomst 
MeanderOmnium de 
Clomp 

artikel 10 lid 1 
WOB geheim te 
verklaren 

  

10-03-2015 Winkelcentrum de Dit   



Clomp (geheim) collegevoorstel 
geheim te 
verklaren t/m de 
overlevering van 
het openbare 
gebied aan de 
gemeente. 

24-03-2015 Vaststelling 
gemeentelijke 
grondexploitaties / 
herziening 2015 en 
gehanteerde 
parameters 

op grond van 
artikel 25 lid 2 
Gemeentewet, 
juncto artikel 10 
2e lid onder b van 
de wet 
openbaarheid 
bestuur. 

 De toe te sturen 
achtergrondinform
atie vanwege het 
financiële belang 
van de gemeente 
geheim te 
verklaren tot vijf 
jaar na het 
moment van 
afsluiten van deze 
grondexploitaties 

21-04-2015 Grondexploitatie  
Kerckebosch 2015  

 

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 de gemeente, 
de WOM en De 
Seyster Veste  

 geheimhouding 
op te leggen over 
het document 
‘rapport 
grondexploitatie 
herziening 2015 
Kerckebosch 
Zeist’ d.d. 23 
maart 2015, tot 5 
jaar na afsluiting 
c.q. beëindiging 
van de exploitatie 

28-04-2015 Intrekking besluit Huurovereenkomst De 
Clomp  

 

   

12-05-2015 Jaarrekening 2014 
(raadsvoorstel en 
accountantscontrole
) 

op grond van 
artikel 10, 2e lid 
onder b van de 
WOB 

 Alle aan de raad 
en (sub-
)commissies van 
de raad verstrekte 
stukken 
betreffende de 
grondexploitaties 
met 
achtergrondinform
atie geheim te 
verklaren tot vijf 
jaar na het 
moment van 
afsluiten van deze 
grondexploitaties, 
vanwege het 
financiële belang 
van de gemeente 

07-07-2015 Onderhandelingskad
er aandelen Biga  

op grond van de 
artikelen 25, lid 2 
Gemeentewet 
juncto artikel 10, 
lid 2 onder b 
WOB 

  

22-09-2015 Het Slot, Financiële 
situatie exploitant  

Dit voorstel 
geheim te 

  



verklaren op 
grond van artikel 
10, lid 2 onder b 

13-10-2015 Tussenrapportage 
Mastergrondexploita
tie Hart van de 
Heuvelrug   

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 

 1. kennis te 
nemen van de 
Tussenrapportage 
Mastergrondexplo
itatie Hart van de 
Heuvelrug per 1 
januari 2015; 
2. deze 
tussenrapportage 
ter informatie aan 
de gemeenteraad 
voor te leggen via 
bijgevoegd 
raadsinformatiebri
ef. 
3. besluiten tot 
geheimhouding 
van de stukken 
genoemd onder 1. 
en 2. 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. 
 

17-11-2015 Slot Zeist tussenjaar 
2016 

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

  

24-11-2016 Financiële 
tegemoetkoming 
kosten 
brandveiligheid 
Paduahof 

Op grond van 
artikel 55 eerste 
lid Gemeentewet 
en artikel 10 
tweede lid WOB 
dit collegevoorstel 
geheim verklaren 
 

  

01-12-2016 Beslissing op 
bezwaarschriften.  

Dit voorstel 
geheim te 
verklaren op 
grond van artikel 
55 eerste lid 
Gemeentewet en 
artikel 10 tweede 
lid onder e. van 
de WOB. 
Eerbiediging van 
de persoonlijke 
levenssfeer weegt 

  



zwaarder dan 
reden van 
openbaarheid. 

08-12-2015 Biedingen Slot Zeist 
tussenjaar 2016  

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

  

15-12-2015 Vaststellen 
aangepaste 
overeenkomsten 
jeugdhulp in het 
kader van de 
Jeugdwet 

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

  

12-01-2016 Reactie VvE 
Paduahof op 
collegebesluit (24 
november 2015) 
financiële 
tegemoetkoming 

Dit advies en uw 
besluiten op te 
nemen op de 
vertrouwelijke 
besluitenlijst op 
grond van artikel 
25 lid 2 
Gemeentewet, 
juncto artikel 10 
2e lid onder b van 
de wet 
openbaarheid 
bestuur 

  

26-01-2016 Nakoming 
overeenkomst De 
Vier Gewesten  

Over dit besluit en 
de daarbij 
behorende 
stukken met 
toepassing van 
artikel 55 van de 
Gemeentewet 
juncto artikel 10, 2 
lid onder b 
(financieel belang 
gemeenten) en g 
(voorkomen van 
onevenredige 
bevoordeling of 
benadeling) van 
de Wet 
openbaarheid van 
bestuur 
geheimhouding 
op te leggen 

 De 
geheimhouding te 
laten eindigen na 
afronding van het 
juridische geschil 
door de 
definitieve 
rechterlijke 
uitspraak in dit 
geschil. 
 

26-01-2016 Niet verlengen 
contracten 
leerlingenvervoer na 
1 augustus  
2017 

Over dit besluit en 
de daarbij 
behorende 
stukken, 
waaronder de 
raadsinformatiebri
ef, met 
toepassing van 
artikel 55 van de 

 De 
geheimhouding te 
laten eindigen na 
afronding van de 
eventueel nieuw 
op te starten 
aanbesteding 
voor het 
leerlingen vervoer 



Gemeentewet 
juncto artikel 10, 2 
lid onder b 
(financieel belang 
gemeenten) en g 
(voorkomen van 
onevenredige 
bevoordeling of 
benadeling) van 
de Wet 
openbaarheid van 
bestuur 
geheimhouding 
op te leggen; 
 

na 1 augustus 
2017. 
 

01-03-2016 Toekenning 
erepenning 

Dit voorstel 
geheim te 
verklaren tot de 
datum dat de 
Erepenning zal 
worden uitgereikt 

  

15-03-2016 Beslissing op 
bezwaarschrift 

Dit voorstel 
geheim te 
verklaren op 
grond van artikel 
55 1

e
 lid 

gemeentewet en 
art 10 2

de
 lid 

onder e WOB. 
Eerbiediging van 
de persoonlijke 
levenssfeer weegt 
zwaarder dan 
reden van 
openbaarheid. 
 

  

24-04-2016 Tarieven crisiszorg 
en De Waag 
regionaal 

In te stemmen 
met 
geheimhouding 
rondom punt 1 en 
2  ex artikel 55, lid 
1, Gemeentewet 
juncto artikel 10, 
lid 2, sub b van de 
Wet 
Openbaarheid 
van Bestuur 
opleggen aan hen 
die bij de 
behandeling van 
dit voorstel in de 
collegevergaderin
g aanwezig zijn 
en aan allen die 
van het 
behandelde of de 
stukken kennis 
dragen voor wat 
betreft de inhoud 
van dit 

  



collegevoorstel en 
voor wat betreft 
bijlagen 1, 2 en 3;  
 

24-05-2016 Voorstel Intermetzo 
voor betalingen door 
gemeenten van 
reeds verleende 
zorg in 2016 

Dit besluit 
inclusief bijlage 
voorwaarden 
bestuurlijke 
taskforce, bijlage 
voorstel 
intermetzo voor 
betalingen door 
gemeenten van 
reeds verleende 
zorg 2016 en de 
raadsinformatiebri
ef, geheim te 
verklaren op 
grond van artikel 
55 Gemeentewet 
juncto artikel 10 
lid 2 sub b WOB 
Geheimhouding 
ex 

  

14-06-2016 Huisvesting voor 
ISK aan de 
Noordweg 12  

Het besluit onder 
1 inclusief 
bijgaande bijlagen 
met het oog op 
het financieel 
/economisch 
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 tot aan het 
moment van 
overeenstemming 
over de 
koop/verkoop van 
alle in het geding 
zijnde 
onderwijspanden 
tussen de 
betrokken partijen 

  

05-07-2016 Correcties addenda 
essentiële functies 
jeugdhulp 

In te stemmen 
met 
geheimhouding 
rondom punt 1 en 
2 ex artikel 55, lid 
1, Gemeentewet 
juncto artikel 10, 
lid 2, sub b van de 
Wet 
Openbaarheid 
van Bestuur 

  



opleggen aan hen 
die bij de 
behandeling van 
dit voorstel in de 
collegevergaderin
g aanwezig zijn 
en aan allen die 
van het 
behandelde of de 
stukken kennis 
dragen voor wat 
betreft de inhoud 
van dit voorstel. 

27-09-2016 Toekomst Slot Zeist Voor de 
genoemde 
geheime bijlage 
Financiën en 
daarbij behorende 
second opinions 
en omzetcijfers op 
grond van artikel 
25, lid 2 juncto 
artikel 55 van de 
gemeente te 
besluiten 
geheimhouding 
op te leggen 
wegens het 
financieel belang 
van de gemeente 
zoals genoemd in 
artikel  10, tweede 
lid van de Wob. 
Vast te stellen dat 
de 
geheimhouding 
loopt tot en met 
31 december 
2016 

  

25-10-2016 Tussenrapportage 
Hart van de 
Heuvelrug en 
Tussenrapportage 
Vliegbasis 
Soesterberg 
september 2016 

Beide 
tussenrapportage
s geheim 
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.  
 

  

06-12-2016 Beslissing op 
bezwaarschrift 

Dit voorstel 
geheim te 
verklaren op 
grond van artikel 
55 1

e
 lid 

gemeentewet en 
art 10 2

de
 lid 

  



onder e WOB. 
Eerbiediging van 
de persoonlijke 
levenssfeer weegt 
zwaarder dan 
reden van 
openbaarheid 

     

 

 

 
 

  


