
Heroverweging raadbesluiten geheimhouding op documenten
Datum raadsbesluit Onderwerp en kenmerk WOB-grond Opheffen? Motivering

4 oktober 2021 381311 Verdieping locaties (sociale) woningbouw 10.2.b nee

Geheimhouding ligt op verdiepende 
stedenbouwkundige en financiële studie). De 
economische en financiële belangen van de gemeente 
en de belangen van de bij dit onderwerp 
betrokken derden-partijen rechtvaardigen 
geheimhouding van de bijlage. Onderzoeken krijgen 
mogelijk een vervolg en motivering voor 
geheimhouding geldt nog steeds.

5 juli 2021 286524 Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2021 10.2.b nee
Projecten lopen nog en motivering geheimhouding geldt 
nog steeds.

5 juli 2021
308741 Verzoek openbaarmaking gegevens voorgenomen verplaatsing 
voetbalcomplex De Omloop 10.2.b nee

Project loopt nog en motivering voor geheimhouding 
geldt nog steeds.

31 mei 2021
324039 Bekrachtiging geheimhouding rapport en collegeverklaring ENSIA 
2020 (bijlage bij raadsvoorstel jaarstukken 2020) 10.2.b nee

Geheimhouding ligt op het rapport en de 
collegeverklaring ENSIA  2020. De mate van beveiliging 
staat bij de ENSIA vermeld. Openbaarmaking van deze 
informatie maakt de gemeente kwetsbaar voor 
cybercriminelen. 

31 mei 2021
314361 Bekrachtiging geheimhouding 3 bijlage bij Raadsinformatiebrief 
Preferente aandelen Stedin van 18 mei 2021 10.2.b nee

Geheimhouding ligt op het Rapport Lange 
Termijnfinanciering en twee Financiële rapporten van 
Stedin die zijn gevoegd bij de raadsinformatiebrief 
inzake preferente aandelen Stedin van 18 mei 2021. 
Openbaarmaking van deze gegevens zou kunnen leiden 
tot een aantasting van de economische of financiële 
belangen van de betrokken publiekrechtelijke lichamen 
of de aandeelhouders.

26 april 2021
314565 Bekrachtiging geheimhouding financiële toelichting investering 
zoeklocaties sportpark bijgevoegd bij raadsinformatiebrief 314565 10.2.b nee

Project loopt nog en motivering voor geheimhouding 
geldt nog steeds.

29 maart 2021 286524 Bekrachtiging geheimhouding projectenboek MPO 2021 10.2.b nee
Projecten lopen nog en motivering voor geheimhouding  
geldt nog steeds.

14 december 2020 
227139 Bekrachtiging geheimhouding bijlage Projectenboek MPOt 2020 bij 
Raadsinformatiebrief 227139 Voortgang ontwikkelingsprojecten MPOt 10.2.b nee

Projecten lopen nog en motivering geheimhouding geldt 
nog steeds. 

2 november 2020

203234 Bekrachtiging geheimhouding 2 bijlagen bij Raadsinformatiebrief 
203234 beantwoording vragen fracties PvdA en GroenLinks over VVE en 
SPA 10.2.e Nee

Geheimhouding ligt op 'Overzicht mailcontact WE' en 
'Bijlage 14 Gesprek Kinderopvang Jip en Janneke' 
vanwege privacy-redenen in persoonlijke zaken of 
casussen rondom kinderen op
grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g 
van de Wet openbaarheid van bestuur.

29 juni 2020 158897 Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2020 10.2.b nee
Projecten lopen nog en motivering geheimhouding geldt 
nog steeds.

29 juni 2020
159316 Gezamenlijk aanbesteden accountancydienstverlening voor de 
periode van 2021-2024 met optie tot eenmalig verlengen met 4 jaar 10.2.b ja

Aanbesteding is afgerond. Daarmee zijn de gronden 
voor geheimhouding komen te vervallen



29 juni 2020 154638 Jaarstukken Albrandswaard 2019 10.2.b nee

Geheimhouding ligt op het rapport en de 
collegeverklaring ENSIA  2019. De mate van beveiliging 
staat bij de ENSIA vermeld. Openbaarmaking van deze 
informatie maakt de gemeente kwetsbaar voor 
cybercriminelen. 

2 maart 2020
147014 Bekrachtiging geheimhouding bijlage 2 en 3 bij raadsvoorstel 
herontwikkeling De Omloop 10.2.b nee

Project loopt nog en bij openbaarmaken van bijlagen 
wordt financiele positie en onderhandelingspositie van 
gemeente geschaad.

13 januari 2020
44295 Bekrachtiging geheimhouding deel van verkoopinformatiepakket 
ENECO bij raadsinformatiebrief 10.2.b nee

Geheimhouding ligt op het informatiepakket (de
Koopovereenkomst (3), Offer Protocol (4), Leeswijzer 
Offer Protocol (5) en Aanvullende
aandeelhoudersovereenkomst (6), behorende bij de 
raadsinformatiebrief van 18 december 2019). De inhoud 
en de rapporten waarnaar verwezen wordt bevatten 
informatie over Eneco, die door Eneco vertrouwelijk 
aan de overheid zijn meegedeeld (conform art. 10 lid 1 
sub c WOB). Het belang van het openbaar verstrekken 
van informatie weegt niet op tegen de economische of 
financiële belangen van gemeente (conform art. 10 lid 2 
sub
b WOB). 

7 oktober 2019
115050 Bekrachtiging geheimhouding tussentijdse rapportage Meerjaren 
Perspectief Ontwikkelingsprojecten 2019 10.2.b nee

Projecten lopen nog en motivering geheimhouding geldt 
nog steeds.

3 juni 2019 53883 Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten 2019 (MPO 2019) 10.2.b nee
Projecten lopen nog en motivering geheimhouding geldt 
nog steeds.

3 juni 2019 71224 Aanbesteding doelgroepenvervoer 10.2.b ja

De geheimhouding ligt op de financiële uitwerking van 
de aanbesteding doelgroepenvervoer. De aanbesteding 
is echter afgerond, zodat er geen noodzaak tot 
geheimhouding meer is.

6 mei 2019
62110 Bekrachtiging geheimhouding bijlage BBV 23878 Realisatie Huis van 
Albrandswaard 10.2.b nee

De geheimhouding ligt op de bijlagen (1) Samenvatting 
kosten en dekking Huis van Albrandswaard, (2) 
Kostenberekening Huis van Albrandswaard, en (4) 
kosten huurvarianten Hofhoek 5 bij het collegevoorstel 
(BBV23878).  Geheimhouding is opgelegd vanwege de 
economische en financiële belangen van
de gemeente en de belangen van de bij dit onderwerp 
betrokken derden-partijen Bedrijfsgegevens van derden 
kunnen niet openbaar gemaakt worden. Derde is 
benaderd.

1 april 2019 58429 Bekrachtiging geheimhouding Projectenboek MPO 2019 10.2.b nee
Projecten lopen nog motivering geheimhouding geldt 
nog steeds



4 februari 2019
44295 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij Raadsinformatiebrief 
ENECO d.d. 22 januari 2019 10.2.b nee

Geheimhouding ligt op het informatiepakket (de
Koopovereenkomst (3), Offer Protocol (4), Leeswijzer 
Offer Protocol (5) en Aanvullende
aandeelhoudersovereenkomst (6), behorende bij de 
raadsinformatiebrief van 18 december 2019). De inhoud 
en de rapporten waarnaar verwezen wordt bevatten 
informatie over Eneco, die door Eneco vertrouwelijk 
aan de overheid zijn meegedeeld (conform art. 10 lid 1 
sub c WOB). Het belang van het openbaar verstrekken 
van informatie weegt niet op tegen de economische of 
financiële belangen van gemeente (conform art. 10 lid 2 
sub
b WOB). 

17 december 2018
1370217 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel Realisatie 
Huis van Albrandswaard 1356429 10.2.b ja

De geheimhouding ligt op de bijlagen (2) Samenvatting 
kosten en dekking 1356431, (4) Kostenberekening 
definitief
ontwerp 1 1357137 en (5) Kostenberekening definitief 
ontwerp 2 1377138. Geheimhouding was opgelegd op 
grond van de economische en financiële belangen van 
de gemeente. Hier waren geen derden-belanghebbende 
bij betrokken. Nu het project is afgerond, het Huis van 
Albrandswaard is gerealiseerd, is er geen grond meer 
voor geheimhouding.

12 november 2018
1362950 Bekrachtiging geheimhouding ter inzage gelegde brief AHC ENECO 
d.d. 15-10-2018 10.2.b nee

Geheimhouding ligt op brief van de 
Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 15 oktober 2018, 
waarin bedrijfsgegevens van Eneco staan vermeld. 
Vanwege deze bedrijfsgegevens en bijbehorende 
economische en financiële belangen van Eneco en alle 
53 gemeentelijke aandeelhouders van Eneco is 
geheimhouding opgelegd. Deze belangen nopen nog 
steeds tot geheimhouding.

5 november 2018 
1352353 Bekrachtiging geheimhouding tussentijdse rapportage Meerjaren 
Perspectief Ontwikkelingsprojecten MPOt 2018 10.2.b nee

Projecten lopen nog motivering geheimhouding geldt 
nog steeds.

2 juli 2018 1325163 Meerjaren Perpectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2018 10.2.b nee
Projecten lopen nog motivering geheimhouding geldt 
nog steeds.

14 mei 2018 1323199 Bieding Slotvalkensteinsedijk 5 10.2.b nee

Conform de regelingen voor openbare inschrijving is 
niet toegestaan dat de hoogte van de biedingen 
openbaar worden gemaakt. Grondslag art. 10.2.b en g 
Wob.



26 maart 2018
1321099 Bekrachtiging geheimhouding diverse stukken inzake 
mediationtraject ENECO 10.2.b nee

De geheimhouding ligt op de 
vaststellingsovereenkomst, de samenvatting 
vaststellingsovereenkomst en de presentatie 
aandeelhoudersbijeenkomst van 16 februari 2018. Deze 
stukken bevatten informatie over Eneco, die door Eneco 
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld 
(conform art. 10 lid 1 sub c WOB). Het belang van het 
openbaar verstrekken van informatie weegt niet op 
tegen de economische of financiële belangen van 
gemeente (conform art. 10 lid 2 sub
b WOB). 

5 maart 2018
1314962 Oplossing Stichting Eerstelijns Voorziening Portland, bijlage 
verseonnr 1312604 10.2.b nee

Openbaarmaking kan het belang van de gemeente, de 
BNG en de betrokken ondernemers schaden.

5 maart 2018 1307824 Ontwikkeling Gymzaal Rhoon 10.2.b Ja
De gymzaal is gerealiseerd. Er is geen belang meer bij 
geheimhouding. 

5 februari 2018
1311265 Bekrachtiging geheimhouding diverse stukken inzake 
privatiseringsproces Eneco 10.1.c nee

De geheimhouding ligt op het rapport AHC Bestuur en 
Toezicht Eneco vanuit aandeelhoudersperspectief van 
20-12-2017, de begeleidende brief RvC/RvB Eneco + 
Toelichting Eneco van 22-12-2017 en op de reactie AHC 
van 11-01-2018 op brief/toelichting RvC/RvB Eneco van 
22-12-2017. De betreffende stukken bedrijfsgegevens 
bevatten die door Eneco en de 
aandeelhouderscommissie (AHC) vertrouwelijk zijn 
meegedeeld. Hier is geen verandering in gekomen.

5 februari 2018
1308634 Bekrachtiging geheimhouding RIB 1299950 inzake budget- 
overschrijding afdeling Vakondersteuning BAR-organisatie 10.2.e nee

Deze stukken bevatten persoonlijke gegevens en 
gegevens die bij openbaarmaking ervan kunnen leiden 
tot onevenredige benadeling van derden. Grondslag 
artikel 10 lid 2 onder e. en g. Wet openbaarheid van 
bestuur


