
LIJST openstaande dossiers geheimhouding raad Jaarl.rapp

Bekrachtiging 
in raad: 

Onderwerp / dossier Bekrachtigingsbesluit Grond voor oplegging 

geheimhouding 

(Wob)

status

6 juni 
2019

Grondexploitaties De raad besluit tot
de geheimhouding te bekrachtigen met betrekking tot de geheime bijlage bij 
Actualisatie Grondexploitaties 2019 (L209427), tot het moment dat alle in deze 
bijlage genoemde grondcomplexen zijn ontwikkeld.

GW art. 25
Wob art. 10, lid 2 onder 
b

Geheim

Kan opgeheven 
worden

2 juli 
2020

Brandweerkazern
e Leusden (eerste 
besluit)

De raad besluit tot
1. tot bekrachtiging van de geheimhouding met betrekking tot:

de stukken overlegd in het fractievoorzittersoverleg van 25 juni 2020 
inzake brandweerkazerne;

2. de geheimhouding is van kracht voor de volledige inhoud van dit dossier 
tot moment dat het college met derde belanghebbenden tot nadere en 
bindende afspraken is gekomen. Daarna zal middels een opheffingsbesluit 
de geheimhouding worden opgeheven op de inhoud van de stukken voor 
zover die de belangen en de positie van derde belanghebbenden niet zal 
schaden.

GW art. 25
Wob art. 10, lid 2, onder 
b en g
Op grond van 
beschermen belangen 
en positie van derde 
belanghebbenden. 

Deels 
opgeheven per 
1-10-20

Instandhouden 
dossier is nog 
niet afgerond

1-10-
2020

Brandweerkazern
e Leusden 
(vervolgbesluit

De raad besluit tot 
1. gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding met betrekking tot de 

stukken overlegd in het fractievoorzittersoverleg van 25 juni 2020 inzake 
brandweerkazerne;

2. de geheimhouding blijft van kracht op de inhoud van dit dossier voor zover 
openbaarheid van deze inhoud de belangen en de positie van derden kan 
schaden (de betreffende passage is in het memo onleesbaar gemaakt).

GW art. 25
Wob art. 10, lid 2, onder 
b en g
Op grond van 
beschermen belangen 
en positie van derde 
belanghebbenden.

Geheim

Instandhouden 
dossier is nog 
niet afgerond

27 mei 
2021

ENSIA verklaring 
2020

De raad besluit tot
 Tot bekrachtiging van de geheimhouding met betrekking tot 4 documenten 

behorend bij de collegeverklaring ENSIA 2020 inzake beveiliging Suwinet 
en DigiD, te weten: 
- Collegeverklaring ENSIA 2020 inclusief bijlage 1 DigiD 2020 en bijlage 

2 Suwinet 2020;
- Assurancerapport Verdonck Klooster & Associates inzake DigiD 2020;
- Assurancerapport SafeHarbour audit 2020 gebruik Suwinet;
- ESNIA assurancerapport BKBO DigiD en Suwinet 2020.

 De geheimhouding is van kracht tot de raad deze opheft.
 De geheimhouding is niet van toepassing op toezending aan de landelijke 

GW art. 25
Wob art. 10, lid 2 onder 
b

Geheim, 
behoudens 
toezending aan 
de landelijke 
toezichthouder. 

Instandhouden 
voor onbepaalde 
tijd, kan nooit 
openbaar 
worden.

De lijst “Openstaande dossiers geheimhouding raad” wordt bijgehouden door de raadsgriffie. Versie: 28-4-2021. 
Vragen, aanvullingen, opheffingsverzoeken? Neem contact op met de griffie.
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toezichthouders in het kader van het verticale toezicht.

27-2-2014 Brief “juridische en procesmatige risico’s wijzigingsovereenkomsten 
gebiedsontwikkelingen” en de daarmee samenhangende informatie

Opheffing is niet opgenomen in het raadsvoorstel meegenomen, dus tot 
de gemeenteraad de geheimhouding opheft.

WOB 10 lid 2, Sub b Geheim

Instandhouden voor 
onbepaalde tijd 
totdat alle 
gebiedsontwikkeling 
zijn afgerond

25-3-2014 Tondeur Vaststellings-en koopovereenkomst Tondeur L223876/L223880

Opheffing is niet opgenomen in het raadsvoorstel meegenomen, dus tot 
de gemeenteraad de geheimhouding opheft.

WOB 10 lid 2, Sub b Geheim

Instandhouden voor 
onbepaalde tijd

12-11-
2015

RWA Amfors 
scenariostudie

Scenariostudie, bedrijfsonderdelen RWA/Amfors, behorend bij de 
peiling toekomstvisie RWA/Amfors. L258692

WOB 10 lid 2, Sub b en g - Dit is niet 
opgenomen in het raadsvoorstel, dus  
tot de gemeenteraad de 
geheimhouding opheft. 

Geheim

Instandhouden, 
betreft fin.gegevens 
AMFORS BV, 
voorstel tzt 
opheffen bij 
beëindiging 
bedrijfsactiviteiten 
AMFORS

24-11-
2016

RKC-onderzoek 
Digitale 
Veiligheid

De raad besluit tot
tot bekrachtiging van de geheimhouding met betrekking tot:
- De geheime bijlage (rapportage van Hoffmann)
Tot het moment dat de gemeenteraad de geheimhouding opheft.

Betreft rekenkameronderzoek digitale veiligheid – L276937

GW art. 25
Wob art. 10, lid 2 onder b

Geheim

Instandhouden voor 
onbepaalde tijd

De lijst “Openstaande dossiers geheimhouding raad” wordt bijgehouden door de raadsgriffie. Versie: 28-4-2021. 
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