
Register geheime informatie tot 31 december 2020

Datum Onderwerp Raadsvoorstelnummer Bekrachtiging 

geheimhouding 

Advies Links RIS

14-2-2017 Spreidingsbeleid 

coffeeshops 

Raadsvoorstel 14-2017 Bekrachtiging geheimhouding 

heeft plaatsgevonden op 7 maart 

en 18 april 2017.

Geheimhouding handhaven op 

basis van artikel 10 lid 2 sub b 

Wet openbaarheid van bestuur. 

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/age

nda/action=punt/id=94

07

12-12-2017 Vaststellen verslag besloten 

informatieronde 21 november 

2017 inzake Aanbesteding 

Magisch Maastricht 

Raadsvoorstel 135-2017 Bekrachtiging geheimhouding 

heeft plaatsgevonden op 16 

januari 2018. 

Geheimhouding handhaven op 

basis van artikel 10 lid 2 Wet 

openbaarheid van bestuur. 

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/sho

wdoc/action=view/id=4

6749/type=pdf/Raadsv

oorstel_135-2017_-

_Vaststellen_verslag_

besloten_vergadering

_21_november_2017_

inzake_Aanbesteding_

Magisch_Maastricht.p

df

21-11-2017 Informatieronde 

Aanbesteding Magisch 

Maastricht

Raadsvoorstel 120-2017 Bekrachtiging geheimhouding 

heeft plaatsgevonden op 28 

november 2017. 

Geheimhouding handhaven op 

basis van artikel 25 

Gemeentewet en artikel 10 lid 2 

sub b Wet openbaarheid van 

bestuur m.b.t. één mededeling 

(de geel gemarkeerde passage 

in het verslag): voor deze 

passage geldt geen einddatum. 

Geheimhouding geldt in dit geval 

totdat de raad besluit deze op te 

heffen.

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/sho

wdoc/env=help/action

=view/id=46454/type=

pdf/Raadsvoorstel_12

0-2017_-

_Bekrachtiging_gehei

mhouding_Magisch_M

aastricht.pdf

9-10-2018 Mededeling 

raadsvergadering wethouder 

De Graaf inzake faillissement 

zorgorganisatie

n.v.t. (mededeling na afloop van 

raadsvergadering)

Geen bekrachting. De geheime 

mededeling wordt de week erna 

openbaar. Het verslag van de 

bijeenkomst wordt niet 

vastgesteld.

Naar archief verplaatsen: 

geheimhouding vervalt nadat de 

wethouder/gemeente de 

informatie openbaar heeft 

gemaakt. Dit is daags erna via 

de krant gebeurd, alsmede via 

RIB 15 oktober 2018.

20-11-2018 Besloten onderdeel 

vergadering commissie B&V 

inzake fractieverantwoording

n.v.t. Bekrachtiging is niet noodzakelijk. 

Er is wel geheimhouding 

opgelegd. 

Geheimhouding handhaven voor 

zover de gedeelde informatie 

verder gaat dan de informatie in 

de mededeling dagmail van 20 

december 2018.

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/sea

rch/action=showgd/ite

m=9173/Persbericht_

Stadsbelangen_Mestr

eech.pdf

21-11-2018 Vertrouwelijke mededeling 

fractievoorzittersoverleg 

inzake fractieverantwoording

n.v.t. De geheime mededeling wordt 

voor kennisgeving aangenomen.

Geheimhouding handhaven.

4-12-2018 Vertrouwelijke vergadering 

fractievoorzitters inzake SSC-

ZL

n.v.t. Er hoeft geen bekrachtiging plaats 

te vinden. 

Naar archief verplaatsen: 

geheimhouding is vervallen. De 

informatie is gedeeld op 7 

december 2018 via een RIB. 

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/bes

tuursdocument/action

=showdoc/gd=4912/RI

B_-

_Stand_van_zaken_S

SC-ZL.pdf

11-12-2018 Beslissing op bezwaar 

bekrachtiging

Raadsvoorstel 151-2018 Bekrachtiging,  alsmede 

vaststellen verslag in 

raadsvergadering 18 december 

2018. 

Geheimhouding handhaven op 

basis van artikel 10 lid 2 sub d 

en g Wob, gedurende het leven 

van betrokkene.

https://maastricht.parl

aeus.nl/admin/dossier

edit/action=showdoc/d

c=231812/ds=56/Raa

dsvoorstel_151-2018_-

_bekrachtigen_geheim

houding_beslissing_o

p_bezwaar.pdf

11-12-2018 Beslissing op bezwaar 

verslag

Raadsvoorstel 153-2018 Verslag besproken op 18 

december; vaststellen verslag 

verplaatst naar raadsvergadering 

januari 2019. 

Geen besluit over verslag 

genomen. Wordt opnieuw 

geagendeerd op 15 januari 

2019. 

https://maastricht.parl

aeus.nl/admin/dossier

edit/action=showdoc/d

c=231814/ds=56/Raa

dsvoorstel_153-2018_-

_Vaststellen_verslag_

besloten_vergadering
18-12-2018 Verslag uitvoeren 

amendement

Raadsvoorstel 152-2018 Bekrachtiging alsmede vaststellen 

aangepast verslag.

Geheimhouding handhaven ogv 

art. 25, lid 2 Gemeentewet. Er 

speelt een belang als genoemd 

in art. 10 Wob (bescherming 

economische en financiele 

belangen van de gemeente.

https://maastricht.parl

aeus.nl/admin/dossier

edit/action=showdoc/d

c=231813/ds=56/Raa

dsvoorstel_152-2018_-

_Vaststellen_verslag_

besloten_vergadering

_uitvoeren_amendem
18-12-2018 Verslag beslissing op 

bezwaar

Raadsvoorstel 153-2018 Verslag 11 december en 18 

december vastgesteld in 

raadsvergadering 29 januari 2019. 

Geheimhouding opgelegd door 

raad.

Geheimhouding handhaven. https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=5

0

18-12-2018 Mededeling inzake 

fractieverantwoording

n.v.t. Geen bekrachtiging. De geheime 

mededeling wordt voor 

kennisgeving aangenomen.

Geheimhouding handhaven voor 

zover de gedeelde informatie 

verder gaat dan de informatie in 

de mededeling dagmail van 20 

december 2018.

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/pos

tin/action=showdoc/gd

=9173/Persbericht_St

adsbelangen_Mestree

ch.pdf



29-1-2019 Verslag beslissing op 

bezwaar

Raadsvoorstel 09-2019 en 12-

2019 

Verslag 11 december en 18 

december vastgesteld in 

raadsvergadering 29 januari 2019. 

Geheimhouding opgelegd door 

raad.

Geheimhouding handhaven op 

basis van artikel 10 lid 2 sub d 

en g Wob, gedurende het leven 

van betrokkene.

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=5

0

29-1-2019 Aanbestedingen n.v.t. Informatie t.b.v. raad. 

Bekrachtiging is niet noodzakelijk. 

Er is wel geheimhouding 

opgelegd.

Geheimhouding handhaven ogv 

art. 25, lid 2 Gemeentewet. Er 

speelt een belang als genoemd 

in art. 10 Wob (bescherming 

economische en financiele 

belangen van de gemeente)

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=5

0

26-2-2019 Verslag beslissing op 

bezwaar

Raadsvoorstel 27-2019 Verslag 29 januari 2019 

vastgesteld. Geheimhouding 

opgelegd door raad.

Geheimhouding handhaven op 

basis van artikel 10 lid 2 sub d 

en g Wob, gedurende het leven 

van betrokkene.

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=5

4

26-2-2019 Aanbestedingen n.v.t. Verslag 29 januari 2019 

vastgesteld en verdere informatie 

n.a.v. vragen. Bekrachtiging is niet 

noodzakelijk. Er is wel 

geheimhouding opgelegd.

Geheimhouding handhaven ogv 

art. 25, lid 2 Gemeentewet. Er 

speelt een belang als genoemd 

in art. 10 Wob (bescherming 

economische en financiele 

belangen van de gemeente)

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=5

4

26-2-2019 Raadsvoorstel 

aanbestedingsvraagstuk

Raadsvoorstel 24-2019 Geheimhouding opgelegd. 

Bekrachtiging niet noodzakelijk. 

Geheimhouding raadsvoorstel 

en deel van het verslag zijn 

vervallen op 7 maart 2019. 

Geheimhouding handhaven voor 

wat betreft geel gemarkeerde 

deel van het verslag op basis 

van art. 25, lid 2 Gemeentewet. 

Er speelt een belang als 

genoemd in art. 10 Wob 

(bescherming economische en 

financiele belangen van de 

gemeente) 

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/sea

rch/action=showpt/ite

m=15468/Raadsvoors

tel_24-2019_-

_Aanbestedingsvraag

stuk.pdf

2-4-2019 Verslag beslissing op 

bezwaar

Raadsvoorstel 40-2019 Verslag 26 januari 2019 

vastgesteld. Geheimhouding 

opgelegd door raad.

Geheimhouding handhaven op 

basis van artikel 10 lid 2 sub d 

en g Wob, gedurende het leven 

van betrokkene.

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=5

8

2-4-2019 Verslag raadsvoorstel 

aanbestedingsvraagstuk

n.v.t. Verslag 26 februari 2019 

vastgesteld. (stond gepland voor 

19 maart maar is toen niet 

behandeld.)

Geheimhouding m.b.t. deel van 

het verslag is vervallen op 7 

maart 2019. Geheimhouding 

handhaven voor wat betreft het 

geel gemarkeerde deel van het 

verslag op basis van art. 25, lid 2 

Gemeentewet. Er speelt een 

belang als genoemd in art. 10 

Wob (bescherming economische 

en financiele belangen van de 

gemeente) 

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=5

8

2-4-2019 Verslag aanbestedingen n.v.t. Verslag 26 februari 2019 

vastgesteld. (stond gepland voor 

19 maart maar is toen niet 

behandeld.)

art. 25, lid 2 Gemeentewet. Er 

speelt een belang als genoemd 

in art. 10 Wob (bescherming 

economische en financiele 

belangen van de gemeente)

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=5

8

7-5-2019 Mededeling ontwikkeling 

kenniscentra

nvt Bekrachtiging is niet noodzakelijk. 

Er is wel geheimhouding 

opgelegd. 

Geheimhouding handhaven. https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=6

2

11-6-2019 Verslag mededeling 

ontwikkeling kenniscentra

Raadsvoorstel 83-2019 Verslag 7 mei vastgesteld. 

Geheimhouding opgelegd door 

raad.

Geheimhouding handhaven. https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=6

2

11-6-2019 Informatie inzake 

ontwikkeling kenniscentra

nvt Geheimhouding opgelegd. Geen 

bekrachtiging door de raad mbt 

stukken. Er zijn ter vergadering 

geen stukken uitgereikt, wel vooraf 

ingezien door enkele raadsleden. 

Geheimhouding handhaven over 

hetgeen is besproken op basis 

van art 10 lid 1 c en 10 lid 2 b 

Wob. De geheimhouding op de 

ter inzage gelegde stukken kan 

enkel door het college worden 

opgeheven (art 25 lid 4 

gemeentewet)

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/me

eting/action=view/id=6

8

11-6-2019 Bijlage bij RIB 28 mei 2019 

inzake Bankastudio's

nvt Betreft ter inzage gelegde stukken 

over onderwerp dat niet in de 

raadsvergadering is besproken. Er 

zijn ter vergadering geen stukken 

uitgereikt, wel vooraf ingezien door 

enkele raadsleden. 

De geheimhouding op de ter 

inzage gelegde stukken kan 

enkel door het college worden 

opgeheven (art 25 lid 4 

gemeentewet)

25-6-2019 Verslag informatie 

ontwikkeling kenniscentra

Raadsvoorstel 89-2019 Verslag 11 juni vastgesteld. 

Geheimhouding opgelegd door 

raad.

Geheimhouding handhaven. https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/sho

wdoc/env=help/action

=view/id=25004/type=

pdf/Raadsvoorstel_89

_-_2019_-

_Vaststellen_verslag_

besloten_vergadering

_11_juni_2019_Inform

atie_ontwikkeling_ken

niscentra.pdf

25-6-2019 Beslissing op bezwaar Raadsvoorstel 90-2019 Geheimhouding opgelegd door 

raad.

Geheimhouding handhaven op 

basis van artikel 10 lid 2 sub d 

en g Wob, gedurende het leven 

van betrokkene.



25-6-2019 Eurovision Song Festival n.v.t. Geheimhouding is opgelegd. Er 

zijn ter vergadering geen stukken 

uitgereikt. Er is wel een centrale 

presentatie gegeven.

Geheimhouding is vervallen na 

gunning van het bid op 30 

augustus 2019. Geheimhouding 

handhaven voor wat betreft geel 

gemarkeerde deel van het 

verslag van deze bijeenkomst op 

basis van art. 25, lid 2 

Gemeentewet. Er speelt een 

belang als genoemd in art. 10 

Wob.

2-7-2019 Bekrachtigen geheimhouding 

beslissing op bezwaar

Raadsvoorstel 94-2019 Geheimhouding reeds opgelegd 

door raad.

Geheimhouding handhaven op 

basis van artikel 10 lid 2 sub d 

en g Wob, gedurende het leven 

van betrokkene.

2-7-2019 Beslissing op bezwaar - 

besloten vergaderen

Raadsvoorstel 101-2019 N.v.t., gelijktijdig met besluit 

aangaande Song Contest 

behandeld. Maar de beslissing op 

bezwaar is sec niet geheim.

Besluit op bezwaar is openbaar. https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/sho

wdoc/env=help/action

=view/id=25014/type=

pdf/Raadsvoorstel_94

2-7-2019 Eurovision Song Festival Raadsvoorstel 100-2019 Geheimhouding is opgelegd. Ter 

vergadering is een raadsvoorstel 

uitgereikt. 

Geheimhouding raadsvoorstel 

en deel van het verslag zijn 

vervallen op 30 augustus 2019. 

Geheimhouding handhaven voor 

wat betreft geel gemarkeerde 

deel van het verslag op basis 

van art. 25, lid 2 Gemeentewet. 

Er speelt een belang als 

genoemd in art. 10 Wob.

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/sho

wdoc/env=help/action

=view/id=25085/type=

pdf/Raadsvoorstel_10

0-2019_-

_Kandidaatstelling_Eu

rovision_Song_Contes

t_2020.pdf

8-8-2019 Bekrachtigen geheimhouding 

Eurovison Song Festvial

Raadsvoorstel 105-2019 Geheimhouding inhoud 

vergadering 2 juli reeds opgelegd

Geheimhouding is vervallen na 

gunning van het bid op 30 

augustus 2019. 

8-8-2019 Eurovison Song Festival - 

samenwerkingsovereenkoms

t

Geheimhouding opgelegd Geheimhouding aangaande de 

samenwerkingsovereenkomst is 

5 november opgeheven. 

(Raadsvoorstel 144-2019)

https://maastricht.parl

aeus.nl/admin/dossier

edit/action=showdoc/d

c=231805/ds=56/Raa

dsvoorstel_106-2019_-

_Samenwerkingsover
10-9-2019 Bekrachtigen geheimhouding 

Eurovison Song Festival  

Raadsvoorstel 114-2019 Geheimhouding inhoud 

vergadering 8 augustus reeds 

opgelegd

Geheimhouding is opgeheven op 

30 augustus 2019, m.u.v. de 

samenwerkingsovereenkomst 

waarvoor de geheimhouding op 

5 november is opgeheven.

10-9-2019 Vaststellen verslagen 25 juni, 

2 juli en 8 aug 5.12 

Eurovision Song Festival

Raadsvoorstel 113-2019 Geheimhouding inhoud 

vergadering reeds opgelegd op 

resp. 25 juni, 2 juli en 8 augustus 

2019

Geheimhouding van de 

verslagen is grotendeels 

vervallen op 12 november 2019 

(raadsvoorstel 148-2019). 

Geheimhouding handhaven voor 

wat betreft geel gemarkeerde 

delen van de verslagen op basis 

van art. 25, lid 2 Gemeentewet. 

Er speelt een belang als 

genoemd in art. 10 Wob.

17-12-2019 Bekrachtigen geheimhouding 

arrangementenkostprijsonder

zoeken Jeugd en Wmo 

2015/2016

Raadsvoorstel 168-2019 Geheinhouding bekrachtigd op 

door het college verstrekte memo 

“Tabel 

arrangementenkostprijsonderzoek

en Jeugd en Wmo 2015/2016” 

(uitgezonderd de totaalbedragen 

zoals vermeld in de RIB 

‘’Informatie Tariefonderzoeken’’ 

d.d. 16 december 2019).

De geheimhouding duurt in ieder 

geval voort tot afronding van 

eventuele (civiele)procedures, 

waarna het college de raad zal 

verzoeken om de 

geheimhouding op te heffen voor 

die onderdelen die geen 

betrekking hebben op de inhoud 

van onderhandelingen met 

individuele partijen en/of 

bedrijfsgevoelige informatie die 

teruggeleid kan worden naar een 

specifieke zorgaanbieder.

https://raad.gemeente

maastricht.nl/user/sho

wdoc/env=help/action

=view/id=21446/type=

pdf/Raadsvoorstel_16

6-2019_-

_Bekrachtiging_gehei

mhouding_arrangeme

ntenkostprijzen_Jeugd

_en_WMO_2015-

2016.pdf


