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Raadsvoorstel 

Onderwerp: Opheffing geheimhouding 
stukken 2018

Agendapunt:

Commissie: e-mailadres opsteller:
a.ostojic@albrandswaard.nl 

Portefeuillehouder: Wagner, H. Openbaar 
BBVnummer: 1358249 Raadsvoorstelnr: 1358251

Onderwerp 
Opheffing geheimhouding stukken 2018 

Geadviseerde beslissing 
1. De geheimhouding door uw raad op 24 oktober 2016 bekrachtigd op de financiële bijlage 

(1130353) behorende bij het voorstel duurzaamheidsmaatregelen gymzaal Poortugaal, 
conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

2. De geheimhouding door uw raad op 24 oktober 2016 bekrachtigd op de financiële bijlage 
behorende bij het voorstel duurzaamheidsmaatregelen Sporthal Rhoon, conform artikel 25, 
vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

3. De geheimhouding door uw raad op 21 maart 2016 bekrachtigd op de raadsinformatiebrief 
(1069530) betreffende de BTW dossiers, conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te 
heffen; 

4. De geheimhouding door uw raad op 14 juli 2014 bekrachtigd op de grondexploitatie Hart van 
Ghijseland (50067), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

5. De geheimhouding door uw raad op 16 december 2013 bekrachtigd op de financiële bijlage 
(136937) bij de Inrichting Centrum Rhoon, conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te 
heffen; 

6. De geheimhouding door uw raad op 16 september 2013 bekrachtigd op de 
ontwikkelovereenkomst voor het waterstoftankstation Groene Kruisweg nabij nr. 401 in Rhoon 
(131637), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

7. De geheimhouding door uw raad op 15 juli 2013 bekrachtigd op de startovereenkomst voor 
het waterstoftankstation Groene Kruisweg nabij nr. 401 in Rhoon (128986), conform artikel 25, 
vierde lid, Gemeentewet op te heffen; 

8. De geheimhouding door uw raad op 27 juni 2011 bekrachtigd op de Quick scan locatiekeuze 
Woonzorgcentrum Klepperwei (98821), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te 
heffen; 

9. De geheimhouding door uw raad op 30 mei 2011 bekrachtigd op de grondexploitatie (Grex) 
voormalig terrein Don Boscoschool (574090/96727), conform artikel 25, vierde lid, 
Gemeentewet op te heffen; 

10. De geheimhouding door uw raad op 14 maart 2011 bekrachtigd op het voorstel aan de raad 
(93480) met bijbehorende bijlagen over het Project centrumontwikkeling Rhoon 
• Rapportage grondexploitatie COR deelgebied B (95568) 
• Financiële onderbouwing bij raadsvoorstel COR maart (94451 en 94445)  
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• Financieel overzicht bij raadsvoorstel COR maart (94486) 
• Schetsplan centrum Rhoon met verdeling op ontwikkelingsgebieden middel- en lange termijn 
(94491) 
• Inrichtingsvarianten Louwerensplein (94492 en 95570) 
• Projectplan Centrumontwikkeling Rhoon (94452) 
• Communicatieplan Centrumontwikkeling Rhoon (94490 en 94325) 
• Raadsbesluit Centrumontwikkeling Rhoon (94447 en 94450) 
• bijlage 2 centrumontwikkeling Rhoon (95703) 
• Financiële consequenties inrichtingsvarianten Louwerensplein (94487), 
conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen. 

Inleiding 
In maart 2018 heeft uw raad kennis genomen van de lijst met geheimhoudingsbesluiten in de periode 
2006-2017. Het presidium had de vraag gesteld deze geheimhoudingsbesluiten te heroverwegen en 
een voorstel te doen voor de documenten waarvan de geheimhouding opgeheven kon worden. Op dat 
moment bleek het niet mogelijk een volledige beoordeling aan u voor te leggen. Inmiddels zijn alle 
geheimhoudingsbesluiten tegen het licht gehouden. Ten aanzien van een aantal documenten is 
duidelijk dat de geheimhouding kan worden opgeheven. Met dit voorstel wordt verzocht van deze 
documenten de geheimhouding op te heffen. 

Beoogd effect 
Het doel van dit voorstel is te komen tot een oordeel over de noodzaak om documenten geheim te 
houden en waar mogelijk de geheimhouding op te heffen. 

Argumenten
1.1.– 10.1. Geheimhouding beperkt de vrijheid van meningsuiting. 
Schending van op documenten gelegde geheimhouding is strafbaar. Dat betekent dat de overweging 
of stukken geheim moeten zijn zorgvuldig moet zijn, evenals de overweging of geheimhouding op 
stukken opgeheven moet worden. 

1.2. – 10.2 Openbaarheid zorgt voor transparantie en een goede controle op democratische 
besluitvorming. 

1.3 – 2.3 De geheimhouding m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen Gymzaal Poortugaal en Sporthal 
Rhoon was opgelegd tot na uitvoering van de werkzaamheden. 
De geheimhouding op de financiële bijlagen bij de voorstellen duurzaamheidsmaatregelen Gymzaal 
Poortugaal en Sporthal Rhoon was bekrachtigd tot na uitvoering van de werkzaamheden. Dit tijdstip 
was echter onbepaald, omdat vooraf het tijdstip waarop de werkzaamheden waren uitgevoerd, niet 
bekend was. De werkzaamheden zijn in 2017 afgerond, zodat de geheimhouding opgeheven kan 
worden.
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3.3. Afstemming met de fiscus over afhandeling van deze oude fiscale dossiers is afgerond.
De geheimhouding op deze raadsinformatiebrief is opgelegd vanwege de financiële en economische 
belangen van de gemeente. De dossiers zijn inmiddels afgehandeld waarmee dit belang is komen te 
vervallen. 

4.3. De grondexploitatie Hart van Ghijseland is afgesloten. 
Er bestaan dan ook geen financiële belangen van de gemeente of derden die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

5.3. Het project inrichting centrum Rhoon is afgerond.
Er bestaan dan ook geen financiële belang van de gemeente of derden meer die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

6.3. en 7.3. Het project Waterstoftankstation Groene Kruisweg nabij nr. 401 in Rhoon is afgerond. 
Er bestaan dan ook geen financiële belangen van de gemeente of derden die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

8.3. Nieuwbouw van de Klepperwei gaat plaatsvinden op de huidige locatie.
De geheimhouding op de Quick scan zoeklocatie Klepperwei is opgelegd vanwege het risico van 
onevenredige benadeling van derden. Inmiddels is duidelijk dat nieuwbouw op de huidige locatie gaat 
plaatsvinden waardoor geheimhouding niet langer noodzakelijk is. 

9.3. De grondexploitatie voormalig terrein Don Boscoschool is afgesloten. 
Er bestaan dan ook geen financiële belangen van de gemeente of derden die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

10.3. Het project centrumontwikkeling Rhoon is afgerond en de grondexploitatie afgesloten. 
Er bestaan dan ook geen financiële belangen van de gemeente of derden die zich verzetten tegen 
openbaarmaking. 

Kanttekeningen 
Bij dit voorstel zijn geen kanttekeningen te maken. Opheffing van de geheimhouding vergroot de 
vrijheid van meningsuiting (delen van informatie uit deze documenten is niet meer strafbaar) en zorgt 
voor een grotere mate van transparantie in besluitvorming. 

Communicatie 
De besluiten worden bekend gemaakt door publicatie in het RIS. 
Er zijn geen individueel belanghebbenden, zodat afzonderlijke communicatie niet nodig is.

Uitvoering 
Zie onder ‘communicatie’. 
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Bijlagen 
1358300  Lijst raadsbesluiten geheimhouding met toelichting 

Poortugaal, 6 november 2018

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 



RAADSBESLUITEN GEHEIMHOUDING MET TOELICHTING PERIODE TOT 2017
opheffing geheimhouding? grondslag

2017/1273204 Diversen: RIB MPOt, Integrale grex Woningbouw, Nee, economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich hiertegen evenals het risico van onevenredige 

benadeling van derden 10, tweede lid onder b en g

2017/1265255 RIB 1261324 SEVP Nee, economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich tegen openbaarmaking. De belangen die tot 

geheimhouding hebben geleid, mede gezien de recentheid van deze zaak, geldt nog steeds 10, tweede lid onder b

2017/1234605 MPO 2017 Projectenboek Nee, economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich hiertegen evenals het risico van onevenredige 

benadeling van derden 10, tweede lid onder b en g

2017/1220844 MPO 2017 Projectenboek Nee, economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich hiertegen evenals het risico van onevenredige 

benadeling van derden 10, tweede lid onder b en g

2017/1205127 Geheimhouding Binnenland Rhoon Nee, dit voorstel bevat gegevens die bij openbaarmaking de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden. De 

presentatie van de ruimtelijke en financiële kaders van de ontwikkellocatie Binnenland van Rhoon inzicht geeft in de 

onderhandelingspositie van de gemeente. 10, tweede lid onder b

2017/1150491 Zoeklocatie  sociale woningen Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2016/1140061 Stichtingskostenopzet De Hooge Heerlyckheid (1120568) Nee, dit voorstel bevat gegevens die bij openbaarmaking de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden. De 

presentatie van de ruimtelijke en financiële kaders van de ontwikkellocatie Binnenland van Rhoon inzicht geeft in de 

onderhandelingspositie van de gemeente. 10, tweede lid onder b en g

2016/1133109 MPOt Nee, dit voorstel bevat gegevens die bij openbaarmaking de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden. De 

presentatie van de ruimtelijke en financiële kaders van de ontwikkellocatie Binnenland van Rhoon inzicht geeft in de 

onderhandelingspositie van de gemeente. 10, tweede lid onder b en g

2016/1133070 Duurzaamheidsmaatregelen gymzaal Poortugaal

Ja, geheimhouding op de financiële bijlage was opgelegd tot afronding van de werkzaamheden. In de financieële bijlage zijn de 

diverse posten uitgedetailleerd. Openbaar zijn van deze gegevens voor de aanbesteding kon leiden tot een prijsopdrijvend effect. 

Na uitvoering van de werkzaamheden verzet zich niets meer tegen openbaarmaking. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

2016/1133069 Duurzaamheidsmaatregelen Sporthal Rhoon

Ja, geheimhouding op de financiële bijlage was opgelegd tot afronding van de werkzaamheden. In de financieële bijlage zijn de 

diverse posten uitgedetailleerd. Openbaar zijn van deze gegevens voor de aanbesteding kon leiden tot een prijsopdrijvend effect. 

Na uitvoering van de werkzaamheden verzet zich niets meer tegen openbaarmaking. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

2016/1131223 Raadsinformatiebrief advies advocaat-generaal inzake cassatie slot Valckenstein Nee, omdat de belangen die tot geheimhouding hebben geleid, mede gezien de recentheid van zaken, naar zijn mening nog 

gelden

2016/1127682 Planontwikkeling Hof Spui 

Nee, er zijn nog onderhandelingen gaande. Het Feitenrelaas Spui d.d. 27 oktober 2016 en de daarbij behorende 8 bijlagen zijn 

geheime stukken. De in het geding zijnde belangen zijn die bedoeld in artikel 10, lid 2 onder b, e, f en g van de Wet openbaarheid 

van bestuur, zoals economische en financiële belangen van de gemeente, het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer, 

voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van  de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen, 

rechtspersonen en derden, het belang dat derden hebben om kennis te hebben van deze informatie. 10, tweede lid onder b en g

2016/1120544 Voorbereidskrediet marktinitiatief De Hoge Heerlyckheid

Nee, dit voorstel bevat gegevens die bij openbaarmaking de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden. Ook dient 

voorkomen te worden dat door openbaarmaking derden onevenredig worden benadeeld. Openbaarmaking van namen, maar ook 

financiële gegevens en door partijen geformuleerde voorwaarden uit de ontwikkelingsovereenkomst schaden het 

onderhandelingsproces en mogelijk de privacy van de initiatiefnemer en de andere zakelijke betrokkenen. Volgens de wet (Artikel 

10 Wet Openbaarheid van Bestuur) dient het verstrekken van informatie achterwege te blijven om de persoonlijke levenssfeer te 

eerbiedigen. Om deze reden leggen wij geheimhouding op ten aanzien van de ontwikkelingsovereenkomst en de 

stichtingskostenopzet op basis van artikel 25 lid 2

Gemeentewet. 10, tweede lid onder b en g

2016/1102404 Startovereenkomst (1088583) en memo financiële gevolgen Binnenland Rhoon (1088573) Nee, economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich hiertegen evenals het risico van onevenredige 

benadeling van derden 10, tweede lid onder b en g

2016/1092736 MPO 2016 De financiële gegevens in het MPO 2016 projectenboek zijn niet openbaar. De gemeente schaadt

haar onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer zij deze gegevens openbaar maakt. Denkt u

aan onderhandelposities en aanbestedingstrajecten. Om deze reden is geheimhouding op grond van

artikel 10, tweede lid, Wet openbaarheid van bestuur dan ook gerechtvaardigd.

2016/1092701 Schema procesaanpak huisvesting vergunninghouders en selectie extra sociale woningbouwlocatie Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2016/1092698 Procesaanpak huisvesting vergunninghouders Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2016/1091852 Vervolg liquidatie OMMIJ geheimhouding behouden omdat stukken informatie bevatten die zowel op juridische als financiële basis de gemeente 

Barendrecht en Albrandswaard kunnen schaden 10, tweede lid onder b en g
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RAADSBESLUITEN GEHEIMHOUDING MET TOELICHTING PERIODE TOT 2017
opheffing geheimhouding? grondslag

2016/1069662 Raadsinformatiebrief 1069350 BTW dossier Ja, economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich niet meer tegen openbaarmaking. 

De afstemming met de fiscus is afgerond. 

2016/1021827 Voorbereidingskrediet marktinitiatief herontwikkeling Rabobank strip De geheimhouding op bijlage 6 “samenstelling verkoopprijs”, zoals opgelegd door het college,

conform artikel 25 Gemeentewet, te bekrachtigen. 

Over diverse aspecten van de verkoop moeten wij onderhandelen met marktpartijen. Naast de waarde

van de objecten en gronden gaat het ook om bodemonderzoek en eventuele saneringen. Deze

aspecten zijn onderhandelingspunten die wij graag geheim houden om de zakelijke positie van de

gemeente niet te verzwakken. Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van 

bestuur, alle stukken waar geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2015/996524 Voorbereidingskrediet marktinitiatief locatie garage Palsgraaf Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2015/982555 Voorbereidingskrediet marktinitiatief Lageweg-Bakkersdijk, vijf woningen Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede ild onder b en g

2015/592143 Rapportage risico-analyse vpb Nee, economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich niet nog steeds tegen openbaarmaking. De eerste 

aangifte VpB over het jaar 2017 is weliswaar gedaan, maar de risico-analyse bevat nog steeds risico's die mogelijk een probleem 

kunnen vormen richting de Belastingdienst. 10, tweede lid onder b

2015/195084 Zienswijze jaarrekening GR OMMIJ geheimhouding behouden omdat stukken informatie bevatten die zowel op juridische als financiële basis de gemeente 

Barendrecht en Albrandswaard kunnen schaden 10, tweede lid onder b en g

2015/194914 MPO 2015 Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2015/1016761 Liquidatie OMMIJ per 30 juni 2016 geheimhouding behouden omdat stukken informatie bevatten die zowel op juridische als financiële basis de gemeente 

Barendrecht en Albrandswaard kunnen schaden 10, tweede lid onder b en g

2015/1015241 MPO 2015 Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede ild onder b en g

2014/89215 GREX woningbouwlocatie Spui Nee, er zijn nog steeds onderhandelingen gaande. Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet 

openbaarheid van bestuur, alle stukken waar geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2014/88960 Deelbesluit 53720 Advies Scenario SEVP Nee, geheim houden, vertrouwelijke notitie van advocaat voor intern gebruik. Kan persoonlijke en/of bedrijfsbelangen schaden. 

Persoonlijke beleidsopvattingen. Artikel 10c en artikel 11! 10, tweede lid onder b en 11

2014/75352 Clusterlocatie Delta/Sportpark Albrandswaard, als uitwerking van het voorkeursscenario van 3 

clusterlocaties Sport en ontspanningsaccommodatie,: Brinkhoeve, Klepperwei/ Zwaluwlaan, 

Delta/sportpark Albrandswaard

Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2014/61150 Meerdere stukken: OMMIJ, AH Rhoon, Rhoon Dorp Geheimhouding behouden. Het betreft in hoofdzaak afspraken die met derden zijn gemaakt om een ontwikkeling mogelijk te 

maken.  Voor nu geheimhouding behouden en voor een volgende evaluatie derden benaderen of stukken openbaar gemaakt 

kunnen worden 10, tweede lid onder b en g

2014/53912 Koop en ontwikkelovereenkomst S. Greveling Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2014/50076 GREX hart van Ghijseland Ja, de grondexploitatie is afgesloten. De economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich dan ook niet meer 

tegen openbaarmaking

2014/44521 Zienswijze begroting 2015 OMMIJ geheimhouding behouden omdat stukken informatie bevatten die zowel op juridische als financiële basis de gemeente 

Barendrecht en Albrandswaard kunnen schaden 10, tweede lid onder b en g

2014/41503 MPO 2014 Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2014/136677 Voorbereidingskrediet marktinitiatief ontwikkelovk Achterdijk hoek Jaaginweg nabij nr. 34 Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2014/122350 RIB 110158 overeenkomst CIF Nee, openbaarmaking kan tot onevenredige benadeling van derden (CIF) leiden 10, tweede lid onder g

2014/113405 RIB financiële bijdrage Sordino Nee, geheim houden, totdat de afwikkeling van Sordino afgerond is. Openbaarmaking kan de economische en financiële belangen 

van de gemeente schaden en leiden tot onevenredige schade voor Sordino (in liquidatie) 10, tweede lid onder b en g

2014/108369 Tussentijdse rapportage MPO 2014 Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2013/137550 OMMIJ geheimhouding behouden omdat stukken informatie bevatten die zowel op juridische als financiële basis de gemeente 

Barendrecht en Albrandswaard kunnen schaden 10, tweede lid onder b en g

2013/136902 Inrichting Centrum Rhoon Ja, grondexploitatie is afgesloten. De economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich dan ook niet meer 

tegen openbaarmaking

2013/136852 Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken waar 

geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2013/135001 Lang parkeren centrum Rhoon Geheimhouding behouden. Het betreft een onderhandelingsstrategie en kaders welke betrekking hebben  op nog uit te voeren 

projecten. 10, tweede lid onder b en g
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RAADSBESLUITEN GEHEIMHOUDING MET TOELICHTING PERIODE TOT 2017
opheffing geheimhouding? grondslag

2013/134726 Entreefunctie en verbinding programma Binnenland Nee, dit voorstel bevat gegevens die de onderhandelingspositie van de gemeente kan

schaden en de financiële positie van de gemeente en de provincie geschaad. De geheimhouding ligt op het 

onderhandelingsresultaat. 10, tweede lid onder b

2013/134714 Ontwerpstrategie Centrumontwikkeling Poortugaal2013/134714 Ontwerpstrategie Centrumontwikkeling Poortugaal Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken

 waar geheimhouding op rust

10, tweede lid onder b en g

2013/133143 Vaststelling beeldkwaliteitsplan Molendijk en aangaan ontwikkelovereenkomst Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken 

waar geheimhouding op rust

10, tweede lid onder b en g

2013/131630 Voorbereidingskrediet marktinitiatief ontwikkelovereenkomst waterstoftankstation Groene Kruisweg 

nabij 401 Rhoon

Ja, grondexploitatie is afgesloten. De economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich dan ook niet meer 

tegen openbaarmaking

2013/128983 Voorbereidingskrediet waterstoftankstation aan de Groene Kruisweg Ja, grondexploitatie is afgesloten. De economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich dan ook niet meer 

tegen openbaarmaking

2013/128708 Jaarrekening 2012 en begroting 2014 OMMIJ

Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken

 waar geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b

2013/128682 Markinitiatief Achterdijk 

Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken

 waar geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2013/127391 MPO 2013

Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken

 waar geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2013/121318 Voortgangsrapportage MPO 2012 Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken 

waar geheimhouding op rust

10, tweede lid onder b en g

2012/115062 MPO 2012 en de reserve ontwikkelingsprojecten Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken 

waar geheimhouding op rust

10, tweede lid onder b en g

2011/98812 Quickscan locatiekeuze woonzorgcentrum Klepperwei

Ja, de informatie is inmiddels achterhaald. Deze rapportage was geheim omdat openbaarmaking van deze informatie de

economische of financiële belangen van de gemeente kan schaden. Op grond van artikel 25

Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b WOB was gevraagd om de geheimhouding op deze

rapportage te bekrachtigen.

2011/98728 GREX Overhoeken 3 Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken 

waar geheimhouding op rust

10, tweede lid onder b en g

2011/98720 Verkoop CAI Albrandswaard Nee, openbaarmaking kan tot onevenredige benadeling van derden (CIF) leiden 10, tweede lid onder g

2011/98324 Invulling binnenland (6ha Portland)

Nee, de geheimhouding is opgelegd op de rapportage grondexploitatie Binnenland (versie 2 mei 2011) en het financieel scenario-

overzicht. De economische en financiële belangen van de gemeente wegen nog steeds zwaarder dan het belang van 

openbaarmaking. Openbaarmaking kan de onderhandelingspositie van de gemeente schaden. 10, tweede lid onder b

2011/96733 GREX voormalig terrein Don Boscoschool Ja, grondexploitatie is afgesloten. De economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich dan ook niet meer 

tegen openbaarmaking

2011/96718 GREX centrumontwikkeling Poortugaal Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken 

waar geheimhouding op rust

10, tweede lid onder b en g

2011/94701 CAI Albrandswaard Nee, openbaarmaking kan tot onevenredige benadeling van derden (CIF) leiden 10, tweede lid onder g

2011/93480 Project centrumontwikkeling Rhoon Ja, grondexploitatie is afgesloten. De economische en financiële belangen van de gemeente verzetten zich dan ook niet meer 

tegen openbaarmaking

2011/107074 Resultaatbestemming verkoopopbrengst CAI Nee, openbaarmaking kan tot onevenredige benadeling van derden (CIF) leiden 10, tweede lid onder g

2010/89178 CAI Albrandswaard Nee, openbaarmaking kan tot onevenredige benadeling van derden (CIF) leiden 10, tweede lid onder g

2010/88114 Behoud boerderij Verhoeff

Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken

 waar geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2010/85695 Kredietvoorstel aangaan verplichtingen AH Rhoon

Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken

 waar geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g
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opheffing geheimhouding? grondslag

2010/76179 GREX centrumontwikkeling Poortugaal, Overhoeken 3 en Don Bosco

Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken

 waar geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g

2009/53551 GREX centrumontwikkeling Poortugaal

Geheimhouding behouden op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van Wet openbaarheid van bestuur, alle stukken

 waar geheimhouding op rust 10, tweede lid onder b en g
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