
Register Geheime Informatie tot december 2021
1x per jaar formeel behandelen via raadsvoorstel in de raad. 
Eerstvolgende datum: raadsvergadering d.d. 31 mei 2022

Onderwerp/titel 
document incl. 
datumaanduiding

Voor wie is de 
geheime 
informatie 
bestemd? Van wie 
is de geheime 
informatie 
afkomstig? De 
informatie is primair 
alleen voor de 
raad, en daarnaast 
eventueel voor een 
domein.

Beschrijving op 
hoofdlijnen van 
hetgeen geheim is 
Aangezien het register 
'openbaar' is, dient de 
beschrijving geen 
informatie te geven die 
als geheim is 
aangemerkt.

Grondslag 
geheimhouding (incl. 
artikelen gemeentewet 
+ wob) 

Datum opleggen 
geheimhouding 

Datum bekrachtigen 
geheimhouding

(Gewenste) duur van 
de geheimhouding

Is er sprake 
van een 
(geheim) 
verslag van het 
overleg waar 
het geheime 
stuk is 
behandeld? Zo 
ja, wanneer is 
dit verslag 
vastgesteld?

Raadsvoorstelnummer(s) Link(s) naar RIS Advies en datum advies Toelichting Voor wie is de 
geheime informatie 
bestemd? De 
informatie is primair 
alleen voor de raad, en 
daarnaast eventueel 
voor een domein.

Van wie is de geheime 
informatie afkomstig? 

1 Spreidingsbeleid 
coffeeshops 

Voor Raad en burgerleden 
; van College

In de besloten bijeenkomsten op 
14 februari 2017 en 7 maart 2017 
zijn de raadsleden en burgerleden 
geïnformeerd over ontwikkelingen 
ten aanzien van het 
spreidingsbeleid. De informatie 
werd verstrekt door 
stadsadvocaat. Van de 
bijeenkomsten zijn verslagen 
gemaakt. Hierin zal ingegaan 
worden op een tweetal eerder door 
de werkgroep
Veiligheid aan de burgemeester 
gestelde vragen en zal tevens een 
kort overzicht gegeven 
worden over de ontwikkeling van 
het coffeeshopbeleid in de tijd.

Artikel 10 lid 2 onderdeel b Wet 
openbaarheid van bestuur 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente)

14-2-2017 7-3-2017 en 18-4-2017 De geheimhouding wordt in acht 
genomen totdat de raad haar 
opheft

7-3-2017 en 18-4-
2017

13-2017 en 14-2017 https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/agenda/action=punt/id=9407; 
https://maastricht.parlaeus.nl/user/sho
wdoc/action=view/id=45138/type=pdf/
Raadsvoorstel_vaststelling_verslag_b
esloten_vergadering__2_.pdf; 
https://maastricht.parlaeus.nl/user/sho
wdoc/action=view/id=45139/type=pdf/
Raadsvoorstel_bekrachtiging_geheim
houding_besloten_vergadering__5__
_4_.pdf; 
https://maastricht.parlaeus.nl/user/sho
wdoc/action=view/id=45232/type=pdf/
Raadsvoorstel_13-2017_-
_Vaststelling_verslag_besloten_verga
dering_14_februari_en_7_maart_201
7_REV.pdf; 
https://maastricht.parlaeus.nl/user/sho

18-4-2017: Geheimhouding handhaven op 
basis van artikel 10 lid 2 sub b Wet 
openbaarheid van bestuur. 

Raad en burgerleden College

2 Informatieronde 
Aanbesteding Magisch 
Maastricht

Voor Raad en burgerleden; 
van College

In een besloten bijeenkomst op 21 
november 2017 zijn de 
raadsleden en burgerleden 
geïnformeerd over de 
aanbesteding Magisch Maastricht. 
In 2015 is de Europese 
aanbesteding Magisch Maastricht 
afgerond. Het betrof een 
concessie voor de kerstperiodes 
2016-2019. Duursma heeft een 
vordering 
ingesteld bij de 
voorzieningenrechter. Dit heeft 
geleid tot een rechterlijke 
uitspraak waarbij de vorderingen 
zijn afgewezen. De gemeenteraad 
is hierover 
geïnformeerd via 
raadsinformatiebrieven. Naar 
aanleiding van deze informatie 
en het artikel in Dagblad de 
Limburger op 12 oktober is nadere 
informatie gewenst.
Aan het einde van de bijeenkomst 
heeft de gemeenteraad inzicht in 
de 
aanbesteding van Magisch 
Maastricht en is duidelijk wat de 
consequenties zijn van de 
rechterlijke uitspraak. 

Artikel 25 Gemeentewet en artikel 
10 lid 2 sub b (bescherming 
economische en financiele 
belangen van de gemeente) 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.

21-11-2017 en 12-12-2017 28-11-2017 en 16-1-2018 Daags nadat de zitting in het 
hoger beroep heeft 
plaatsgevonden, kan de 
geheimhouding (behoudens de 
wettelijke uitzonderingen) geheel 
of deels worden opgeheven en 
zal de Raad via een 
raadsinformatiebrief (net als bij 
het kort geding bij de rechtbank) 
openbaar worden geïnformeerd.

12-12-2017 120-2017 en 135-2017 en 04-2018 
en 6-2018

https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/showdoc/env=help/action=view/id=4
6454/type=pdf/Raadsvoorstel_120-
2017_-
_Bekrachtiging_geheimhouding_Magi
sch_Maastricht.pdf

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.

Raad en burgerleden College

3 Beslissing op bezwaar 
bekrachtiging (AVG-casus)

Voor Raad; van College In een vergadering van 11 
december 2018 is de raad 
vertrouwelijk geïnformeerd over de 
beslissing op bezwaar, waarna 
een raadsbesluit is genomen

Artikel 10 lid 2 sub d 
(persoonsgegevens betreft als 
bedoeld in de artikelen 9, 10 en 
87 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming) en g (het 
voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij 
de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van 
derden) Wet openbaarheid 
bestuur, gedurende het leven van 
betrokkene.

11-12-2018 18-12-2018 Voor  onbepaalde termijn. 15-1-2019 151-2018 en 153-2018 https://maastricht.parlaeus.nl/admin/m
eeting/action=view/id=745

Geheimhouding handhaven op basis van artikel 
10 lid 2 sub d en g Wob, gedurende het leven 
van betrokkene.

Raad College

4 Verslag beslissing op 
bezwaar (AVG-casus)

Voor Raad; van  Raad In een vergadering op 11 
december 2018 zijn raadsleden in 
beslotenheid geïnformeerd over 
een beslissing op bezwaar en is er 
een raadsbesluit genomen. Van 
die vergadering is een verslag 
gemaakt, hetgeen nu wordt 
vastgesteld.

Artikel 25 Gemeentewet jo. artikel 
10 Wet openbaarheid van 
bestuur;

18-12-2018 29-1-2019. 153-2018 https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=50

Geheimhouding handhaven. Raad  Raad

5 Verslag beslissing op 
bezwaar (AVG-casus)

Voor Raad; van Raad Artikel 10 lid 2 sub d 
(persoonsgegevens betreft als 
bedoeld in de artikelen 9, 10 en 
87 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming) en g (het 
voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij 
de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van 
derden) Wet openbaarheid 
bestuur, gedurende het leven van 
betrokkene.

29-1-2019 29-1-2019. 09-2019 en 12-2019 https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=50

Geheimhouding handhaven op basis van artikel 
10 lid 2 sub d en g Wob, gedurende het leven 
van betrokkene.

Raad Raad



Onderwerp/titel 
document incl. 
datumaanduiding

Voor wie is de 
geheime 
informatie 
bestemd? Van wie 
is de geheime 
informatie 
afkomstig? De 
informatie is primair 
alleen voor de 
raad, en daarnaast 
eventueel voor een 
domein.

Beschrijving op 
hoofdlijnen van 
hetgeen geheim is 
Aangezien het register 
'openbaar' is, dient de 
beschrijving geen 
informatie te geven die 
als geheim is 
aangemerkt.

Grondslag 
geheimhouding (incl. 
artikelen gemeentewet 
+ wob) 

Datum opleggen 
geheimhouding 

Datum bekrachtigen 
geheimhouding

(Gewenste) duur van 
de geheimhouding

Is er sprake 
van een 
(geheim) 
verslag van het 
overleg waar 
het geheime 
stuk is 
behandeld? Zo 
ja, wanneer is 
dit verslag 
vastgesteld?

Raadsvoorstelnummer(s) Link(s) naar RIS Advies en datum advies Toelichting Voor wie is de 
geheime informatie 
bestemd? De 
informatie is primair 
alleen voor de raad, en 
daarnaast eventueel 
voor een domein.

Van wie is de geheime 
informatie afkomstig? 

6 Verslag beslissing op 
bezwaar (AVG-casus)

Voor Raad; van Raad Artikel 10 lid 2 sub d 
(persoonsgegevens betreft als 
bedoeld in de artikelen 9, 10 en 
87 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming) en g (het 
voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij 
de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van 
derden) Wet openbaarheid 
bestuur, gedurende het leven van 
betrokkene.

26-2-2019 27-2019 https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=54

Geheimhouding handhaven op basis van artikel 
10 lid 2 sub d en g Wob, gedurende het leven 
van betrokkene.

Raad Raad

7 Verslag beslissing op 
bezwaar (AVG-casus)

Voor Raad; van Raad Artikel 10 lid 2 sub d 
(persoonsgegevens betreft als 
bedoeld in de artikelen 9, 10 en 
87 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming) en g (het 
voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij 
de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van 
derden) Wet openbaarheid 
bestuur, gedurende het leven van 
betrokkene.

2-4-2019 16-4-2019 40-2019 https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=58

Geheimhouding handhaven op basis van artikel 
10 lid 2 sub d en g Wob, gedurende het leven 
van betrokkene.

Raad Raad

8 Bekrachtigen 
geheimhouding beslissing 
op bezwaar (AVG-casus)

Voor Raad; van College AVG-casus; (herstel)beslissing 
naar aanleiding van een AVG-
verzoek en procedure

Artikel 10 lid 2 sub d 
(persoonsgegevens betreft als 
bedoeld in de artikelen 9, 10 en 
87 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming) en g (het 
voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij 
de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van 
derden) Wet openbaarheid 
bestuur, gedurende het leven van 
betrokkene.

2-7-2019 94-2019 https://maastricht.parlaeus.nl/admin/s
earchm/action=showag/item=117171/
Raadsvoorstel_94_-_2019_-
_Bekrachtigen_geheimhouding_beslis
sing_op_bezwaar.pdf

Geheimhouding handhaven op basis van artikel 
10 lid 2 sub d en g Wob, gedurende het leven 
van betrokkene.

Raad College

9 Verslag uitvoeren 
amendement

Voor Raad en burgerleden; 
van College

In een vergadering op 11 
december 2018 zijn raads- en 
burgerleden in beslotenheid 
geïnformeerd 
over de uitvoering van een 
amendement. Van die 
vergadering is een verslag 
gemaakt, hetgeen nu 
wordt vastgesteld.

Artikel 10 lid 2 onderdeel b Wet 
openbaarheid van bestuur 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente)

18-12-2018 15-1-2019 152-2018 https://maastricht.parlaeus.nl/admin/m
eeting/action=view/id=652

Geheimhouding handhaven. Raad en burgerleden College

10 Mededeling inzake 
fractieverantwoording 

Voor Raad; van Voor de op basis van de 
accountantscontrole en bij 
raadsbesluit vastgestelde ontstane 
vordering
m.b.t. tot het fractiebudget t/m 
2015 is een betalingsregeling 
getroffen. Dit is aan de 
gemeenteraad 
d.d. 18-12-2018 kenbaar 
gemaakt. 

18-12-2018 Geheimhouding is door de raad ter 
vergadering opgelegd. In zulke 
gevallen hoeft de geheimhouding 
niet bekrachtigd te worden. 

n.v.t. https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/postin/action=showdoc/gd=9173/Pe
rsbericht_Stadsbelangen_Mestreech.
pdf 

Geheimhouding handhaven voor zover de 
gedeelde informatie verder gaat dan de 
informatie in de mededeling dagmail van 20 
december 2018.

Raad

11 Aanbestedingen Voor Raad; van College Strijdigheid aanbestedingswet en 
rechtmatigheidsrisico

Artikel 10 lid 2 onderdeel b Wet 
openbaarheid van bestuur 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente)

29-1-2019 Geheimhouding is door de raad ter 
vergadering opgelegd. In zulke 
gevallen hoeft de geheimhouding 
niet bekrachtigd te worden. 

12-2-2019 n.v.t. https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=50

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)

Raad College

12 Aanbestedingen Voor Raad; van College Strijdigheid aanbestedingswet en 
rechtmatigheidsrisico

Artikel 10 lid 2 onderdeel b Wet 
openbaarheid van bestuur 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente)

26-2-2019 Geheimhouding is door de raad ter 
vergadering opgelegd. In zulke 
gevallen hoeft de geheimhouding 
niet bekrachtigd te worden. 

n.v.t. https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=54

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)

Raad College

13 Raadsvoorstel 
aanbestedingsvraagstuk

Voor Raad; van College Beschikbaar stellen extra 
gemeentelijke investeringsruimte 
t.b.v. upgrading en uitbreiding 
MECC. 

Artikel 10 lid 2 onderdeel b Wet 
openbaarheid van bestuur 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente)

26-2-2019 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. 

2-4-2019 24-2019 https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/search/action=showpt/item=15468/
Raadsvoorstel_24-2019_-
_Aanbestedingsvraagstuk.pdf

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) 

Raad College

14 Verslag raadsvoorstel 
aanbestedingsvraagstuk

Voor Raad; van College Beschikbaar stellen extra 
gemeentelijke investeringsruimte 
t.b.v. upgrading en uitbreiding 
MECC. 

Artikel 10 lid 2 onderdeel b Wet 
openbaarheid van bestuur 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente)

2-4-2019  26-2-2019 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. 

16-4-2019 n.v.t. https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=58

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) 

Raad College



Onderwerp/titel 
document incl. 
datumaanduiding

Voor wie is de 
geheime 
informatie 
bestemd? Van wie 
is de geheime 
informatie 
afkomstig? De 
informatie is primair 
alleen voor de 
raad, en daarnaast 
eventueel voor een 
domein.

Beschrijving op 
hoofdlijnen van 
hetgeen geheim is 
Aangezien het register 
'openbaar' is, dient de 
beschrijving geen 
informatie te geven die 
als geheim is 
aangemerkt.

Grondslag 
geheimhouding (incl. 
artikelen gemeentewet 
+ wob) 

Datum opleggen 
geheimhouding 

Datum bekrachtigen 
geheimhouding

(Gewenste) duur van 
de geheimhouding

Is er sprake 
van een 
(geheim) 
verslag van het 
overleg waar 
het geheime 
stuk is 
behandeld? Zo 
ja, wanneer is 
dit verslag 
vastgesteld?

Raadsvoorstelnummer(s) Link(s) naar RIS Advies en datum advies Toelichting Voor wie is de 
geheime informatie 
bestemd? De 
informatie is primair 
alleen voor de raad, en 
daarnaast eventueel 
voor een domein.

Van wie is de geheime 
informatie afkomstig? 

15 Mededeling ontwikkeling 
kenniscentra

Voor Raad; van College In een vergadering op 7 mei 2019 
zijn raadsleden in beslotenheid 
geïnformeerd over ontwikkeling 
kenniscentra. 

Artikel 25 Gemeentewet jo. artikel 
10 Wet openbaarheid van bestuur

7-5-2019 Geheimhouding is door de raad ter 
vergadering opgelegd. In zulke 
gevallen hoeft de geheimhouding 
niet bekrachtigd te worden. 

11-6-2019 en 25-6-
2019

83-2019; 89-2019 https://maastricht.parlaeus.nl/admin/s
earchm/action=showag/item=117024/
Raadsvoorstel_83_-2019_-
_Vaststellen_verslag_besloten_verga
dering_7_mei_ontwikkeling_kennisce
ntra.pdf; 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=62; 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/showdoc/env=help/action=view/id=2
5004/type=pdf/Raadsvoorstel_89_-
_2019_-
_Vaststellen_verslag_besloten_verga
dering_11_juni_2019_Informatie_ont
wikkeling_kenniscentra.pdf

Geheimhouding handhaven. Raad College

16 Beslissing op bezwaar Voor Raad; van College In een vergadering van 25 juni 
2019 is de raad vertrouwelijk 
geïnformeerd over de beslissing 
op bezwaar, waarna een 
raadsbesluit is genomen. 
Geheimhouding is o.a. nodig voor 
de bescherming van de 
persoonsgegevens en de 
eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer

Artikel 10 lid 2 sub d 
(persoonsgegevens betreft als 
bedoeld in de artikelen 9, 10 en 
87 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming) en g (het 
voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij 
de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van 
derden) Wet openbaarheid 
bestuur, gedurende het leven van 
betrokkene.

25-6-2019 2-7-2019 Gedurende het leven van 
betrokkene. 

2-7-2019 90-2019 https://maastricht.parlaeus.nl/admin/m
eeting/action=view/id=676

Geheimhouding handhaven op basis van artikel 
10 lid 2 sub d en g Wob, gedurende het leven 
van betrokkene.

Raad College

17 Eurovision Song Festival Voor Raad; van College Artikel 25, lid 2 Gemeentewet. Er 
speelt een belang als genoemd in 
art. 10 Wob.

25-6-2019 Geheimhouding is vervallen na 
gunning van het bid op 30 
augustus 2019. Geheimhouding  
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.

10-9-2019 n.v.t. https://maastricht.parlaeus.nl/admin/m
eeting/action=view/id=676

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.

Raad College

18 Eurovision Song Festival Voor Raad; van College Ten behoeve van de 
kandidaatstelling voor het 
Eurovisie Songfestival 2020 
middelen ter beschikking te 
stellen. De reden waarom 
geheimhouding wordt gevraagd is 
vanwege de concurrentiegevoelige 
informatie.

Artikel 25, lid 2 Gemeentewet. Er 
speelt een belang als genoemd in 
art. 10 Wob.

2-7-2019 8-8-2019 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.

10-9-2019 100-2019; 105-2019 https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/showdoc/env=help/action=view/id=2
5085/type=pdf/Raadsvoorstel_100-
2019_-
_Kandidaatstelling_Eurovision_Song_
Contest_2020.pdf

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.

Raad College

19 Bekrachtigen 
geheimhouding 
arrangementenkostprijson
derzoeken Jeugd en Wmo 
2015/2016

Voor Raad; van College Geheimhouding 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). 

Artikel 25 lid 2 van de 
Gemeentewet ten aanzien van 
informatie die onder artikel 10, lid 
1 en 2 van de Wet openbaarheid 
van bestuur valt. Er speelt een 
belang als genoemd in art. 10 
Wob lid 2 (bescherming 
economische en financiele 
belangen van de gemeente) 

11-12-2019 17-12-2019 De geheimhouding duurt voort in 
ieder geval  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.

166-2019 https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/showdoc/env=help/action=view/id=2
1446/type=pdf/Raadsvoorstel_166-
2019_-
_Bekrachtiging_geheimhouding_arran
gementenkostprijzen_Jeugd_en_WM
O_2015-2016.pdf

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.

Raad College

20 Geheimhouding financiële 
onderhoudsplannen 

Voor Raad; van College Bij het voorstel zijn een aantal 
bijlagen gevoegd die geheim zijn, 
aangezien deze gebruikt worden 
bij aanbestedingen.

Artikel 10 lid 2 onderdeel b Wet 
openbaarheid van bestuur 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente)

2-2-2021 geheimhouding bekrachtigd op de 
door het college verstrekte memo 
"bekrachtiging geheimhouding 
financiële onderhoudsplannen" op 
9 februari 2021, welke ter inzage 
heeft gelegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Het raadsvoorstel zelf 14-2021 is 
op 23-2 in de raadsronde en 2-3-
2021 raadsvergadering in 
openbaarheid behandeld en 
aangenomen.

De geheimhouding is 
noodzakelijk voor een deel van de 
onderhoudsplannen, die worden 
gebruikt voor ramingen voor 
aanbesteding.  er is gekozen voor 
onbepaalde tijd met dien 
verstande dat er tzt wel een toets 
plaatsvindt als omschreven in de 
toelichting (na 5 jaar inspecties, 
als de uitkomst vergelijkbare 
bedragen zijn dan blijft de 
geheimhouding gehandhaafd 
zoniet dan kan deze worden 
opgeheven. In de raadsronde is 
een toezegging genoteerd over 
de vorm van aanbieden van de 
plannen.  Er speelt een belang 
als genoemd in art. 10 Wob lid 2 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente) 

nee openbaar 
behandeld. Geheime 
stukken niet 
besproken.

12-2021 (bekrachtigingsvoorstel)
14-2021 (raadsvoorstel)

link naar bekrachtiging:  
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/showdoc/env=help/action=view/id=9
5528/type=pdf       
link naar raadsvergadering: 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=645

Geheimhouding handhaven. De 
geheimhouding is noodzakelijk voor een deel 
van de onderhoudsplannen, die worden 
gebruikt voor ramingen voor aanbesteding.  er 
is gekozen voor onbepaalde tijd met dien 
verstande dat er tzt wel een toets plaatsvindt als 
omschreven in de toelichting (na 5 jaar 
inspecties, als de uitkomst vergelijkbare 
bedragen zijn dan blijft de geheimhouding 
gehandhaafd zoniet dan kan deze worden 
opgeheven. In de raadsronde is een toezegging 
genoteerd over de vorm van aanbieden van de 
plannen.  Er speelt een belang als genoemd in 
art. 10 Wob lid 2 (bescherming economische 
en financiele belangen van de gemeente) 

Raad College



Onderwerp/titel 
document incl. 
datumaanduiding

Voor wie is de 
geheime 
informatie 
bestemd? Van wie 
is de geheime 
informatie 
afkomstig? De 
informatie is primair 
alleen voor de 
raad, en daarnaast 
eventueel voor een 
domein.

Beschrijving op 
hoofdlijnen van 
hetgeen geheim is 
Aangezien het register 
'openbaar' is, dient de 
beschrijving geen 
informatie te geven die 
als geheim is 
aangemerkt.

Grondslag 
geheimhouding (incl. 
artikelen gemeentewet 
+ wob) 

Datum opleggen 
geheimhouding 

Datum bekrachtigen 
geheimhouding

(Gewenste) duur van 
de geheimhouding

Is er sprake 
van een 
(geheim) 
verslag van het 
overleg waar 
het geheime 
stuk is 
behandeld? Zo 
ja, wanneer is 
dit verslag 
vastgesteld?

Raadsvoorstelnummer(s) Link(s) naar RIS Advies en datum advies Toelichting Voor wie is de 
geheime informatie 
bestemd? De 
informatie is primair 
alleen voor de raad, en 
daarnaast eventueel 
voor een domein.

Van wie is de geheime 
informatie afkomstig? 

21 Retailplan belvedere Voor Raad; van College In de raadsnota van 9 februari 
2021 (3-2021) is toegezegd dat 
de retailontwikkeling integraal aan 
de raad wordt voorgelegd op het 
moment dat voldoende gegevens 
beschikbaar zijn. De gegevens 
zijn nu beschikbaar en daarom 
wordt de retailontwikkeling aan de 
raad voorgelegd

Artikel 10 lid 2 onderdeel b Wet 
openbaarheid van bestuur 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente)

9-3-2021 geheimhouding bekrachtigd op de 
door het college verstrekte memo 
"bekrachtiging geheimhouding 
ontwikkeling retailpark Belvedere" 
op 16 maart 2021, het 
raadsvoorstel met nummer 26-
2021 heeft ter inzage heeft gelegen 
en is op 23-3-2021 vastgesteld.

de bekrachtiging is opgelegd voor 
onbepaalde tijd. In het 
bekrachtigingsvoorstel staat dat 
de raad verzocht zal worden de 
geheimhouding op te heffen voor 
onderdelen die openbaar kunnen 
worden gemaakt zonder dat 
daarmee de economische en 
financiële belangen worden 
geraakt.

 20-4-2021 25-2021 (bekrachtigingsvoorstel)
26-2021 (raadsvoorstel)

link naar bekrachtigingsvoorstel: 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/agenda/action=punt/id=28963         
link naar raadsavond 16-3-2021 
vaststellen bekrachtingsvoorstel: 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=647
link naar besloten vergadering op 
23-3-2021 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=670

Geheimhouding handhaven. De 
geheimhouding is noodzakelijk voor het 
raadsvoorstel en alle bijlagen. Het college stelt 
voor na de besluitvorming van de raad, de raad 
te verzoeken de geheimhouding op te heffen 
voor onderdelen die openbaar kunnen worden 
gemaakt zonder dat daarmee de economische 
en financiële belangen van de gemeente 
worden geraakt.  Er is op 23 -3-2021 een 
besloten vergadering aangaande het onderwerp 
georganiseerd. Er speelt een belang als 
genoemd in art. 10 Wob lid 2 (bescherming 
economische en financiele belangen van de 
gemeente). Het geheime verslag van die 
vergadering heeft ter inzage gelegen en is 
afgehamerd op 20-4-2021. 

Raad College

22 geheimhouding 
onderliggende stukken 
grex Belvedere

Voor Raad; van College De grex is een uitkomst van een 
berekening. Bij de grex zijn 
bijlagen ter beschikking gesteld 
waarop geheimhouding is gelegd. 
Het gaat dus om gedetailleerde, 
cijfermatige onderbouwing.

Artikel 10 lid 2 onderdeel b Wet 
openbaarheid van bestuur 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente)

11-5-2021 geheimhouding is bekrachtigd op 
de door het college verstrekte 
memo "bekrachtiging 
geheimhouding onderliggende 
stukken grex Belvedere" op 25 mei 
2021, welke ter inzage heeft 
gelegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Grex (raadsvoorstel: 48-2021) 
wordt openbaar behandeld in 
informatieronde 1-6 en raadsronde 
8-6 en raadsvergadering 22-6. 

geheimhouding cf 
bekrachtigingsvoorstel voor 
onbepaalde tijd.

nee openbaar 
behandeld. Geheime 
stukken niet 
besproken.

49-2021 
(BEKRACHTIGINGSVOORSTEL)  
48-2021 (RAADSVOORSTEL) 

link naar bekrachtingsvoorstel: 
https://maastricht.parlaeus.nl/user/sho
wdoc/env=help/action=view/id=10071
1/type=pdf    
 link naar openbare raadsavond 
van bekrachtigingsvoorstel: 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=695    
 link naar openbare raadsavond 
behandeling grex: 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=707

Geheimhouding handhaven. De 
geheimhouding gaat slechts over onderliggende 
stukken, niet het raadsvoorstel en niet de 
bijlagen bij het voorstel. Bij het maken van het 
openbare raadsvoorstel 48-2021 is gebruik 
gemaakt van de gedetailleerde info, waarvan 
verwacht wordt dat sommige raadsleden deze 
informatie op prijs stellen. De geheimhouding 
van de gedetailleerde grexcijfers geldt voor de 
looptijd van de grex, vooralsnog is dat einde 
2023 maar in de stukken richting raad geeft 
college al aan dat dit verlengd wordt met een 
jaar of vijf.
Alle gedetailleerde grexcijfers zijn tot nu tot 
geheim gebleven vanaf de eerste grex 2005.
Alleen de hoofdgetallen worden openbaar.
Er speelt een belang als genoemd in art. 10 
Wob lid 2(bescherming economische en 
financiele belangen van de gemeente) 

Raad College

23 op verzoek van enkele 
fracties wordt debat 
gevoerd over de tram

Voor Raad; van College in de vergadering is besloten en 
bekrachtigd dat een aantal zaken 
geheim zijn. Geheimhouding is 
opgelegd aan de informatie die is 
gedeeld en hetgeen daarover is 
besproken in de besloten 
vergadering met betrekking tot de 
lopende aanbesteding, de 
onderhandelingen daarover en de 
daarmee samenhangende 
financiële aangelegenheden

Op grond van artikel 10 lid 1 sub c 
(inzake bedrijfs- en 
marktgevoelige informatie) en lid 2 
sub b (inzake de economische of 
financiële belangen van een 
publiekrechtelijk lichaam) Wet 
openbaarheid van bestuur.                              

2-6-2021 Geheimhouding is door de raad ter 
vergadering opgelegd. In zulke 
gevallen hoeft de geheimhouding 
niet bekrachtigd te worden. 

Geheimhouding duurt voort totdat 
de aanbesteding en definitieve 
gunning heeft plaatsgevonden en 
de besprekingen en/of 
onderhandelingen met de 
betrokken samenwerkingspartijen 
zijn afgerond.

 16-11-2021 nvt: de raadsvergadering was nav een 
debatverzoek.

link naar vergadering: 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=710

Geheimhouding handhaven. Op grond van 
artikel 10 lid 1 sub c en lid 2 sub b Wet 
openbaarheid van bestuur.                              

Raad College

24 bekrachtiging 
geheimhouding 
bedrijfsinitiatief

Voor Raad; van College Het voorstel is reeds openbaar 
gemaakt door het bedrijfsinitiatief 
(DSM).

Er was een belang als bedoeld in 
artikel 10 lid 1c (inzake bedrijfs- 
en marktgevoelige informatie) en 
artikel 10 lid 2b (inzake de 
economische of financiële 
belangen van een publiekrechtelijk 
lichaam) van de Wet 
openbaarheid van bestuur aan de 
orde. Binnen een beperkte 
periode na besluitvorming heeft 
het bedrijfsinitiatief zelf de 
informatie bekend gemaakt. Na 
dat moment was  geen sprake 
meer van geheimhouding. Dit was 
op dd 15 juli 2021. Vanaf die 
datum is alles openbaar. Dit 
onderwerp kan uit het register 
gehaald worden.

29-6-2021 Geheimhouding is bekrachtigd op 
de door het college verstrekte 
memo "bekrachtiging 
geheimhouding bedrijfsinitiatief". 
Het daadwerkelijk raadsvoorstel (60-
2021)  heeft ter inzage gelegen en 
er is een leespauze gehouden in de 
raadsvergadering op 7-7-2021. 

Totdat het betrokken bedrijf 
communiceert over het 
bedrijfsinitiatief. 

openbaar verslag 
vastgesteld op 28-9-
2021

67-2021 (bekrachtigingsvoorstel)
60-2021 (raadsvoorstel)

link naar bekrachtigingsvoorstel: 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/showdoc/env=help/action=view/id=1
03812/type=pdf/Raadsvoorstel_67-
2021_-
_Bekrachtiging_geheimhouding_bedri
jfsinitiatief.pdf
link naar openbaar raadsvoorstel : 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/search/action=showpt/item=69854/
Raadsvoorstel_60_-_2021_-
_Kantoorinitiatief_Euroscooplocatie.pd
f
link naar inmiddels openbare 
raadsvergadering 7-7-2021: 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/meeting/action=view/id=722 

Geheimhouding is opgeheven. Er was sprake 
van een belang als bedoeld in artikel 10 lid 1c 
(inzake bedrijfs- en marktgevoelige informatie) 
en artikel 10 lid 2b (inzake de economische of 
financiële belangen van een publiekrechtelijk 
lichaam) van de Wet openbaarheid van bestuur 
aan de orde. Binnen een beperkte periode na 
besluitvorming heeft het bedrijfsinitiatief zelf de 
informatie bekend gemaakt. Er is dan ook geen 
sprake meer van geheimhouding. Dit was op dd 
15 juli 2021. Vanaf die datum is alles openbaar. 
Het concept-verslag is openbaar gemaakt op 19 
juli 2021. 

Raad College



Onderwerp/titel 
document incl. 
datumaanduiding

Voor wie is de 
geheime 
informatie 
bestemd? Van wie 
is de geheime 
informatie 
afkomstig? De 
informatie is primair 
alleen voor de 
raad, en daarnaast 
eventueel voor een 
domein.

Beschrijving op 
hoofdlijnen van 
hetgeen geheim is 
Aangezien het register 
'openbaar' is, dient de 
beschrijving geen 
informatie te geven die 
als geheim is 
aangemerkt.

Grondslag 
geheimhouding (incl. 
artikelen gemeentewet 
+ wob) 

Datum opleggen 
geheimhouding 

Datum bekrachtigen 
geheimhouding

(Gewenste) duur van 
de geheimhouding

Is er sprake 
van een 
(geheim) 
verslag van het 
overleg waar 
het geheime 
stuk is 
behandeld? Zo 
ja, wanneer is 
dit verslag 
vastgesteld?

Raadsvoorstelnummer(s) Link(s) naar RIS Advies en datum advies Toelichting Voor wie is de 
geheime informatie 
bestemd? De 
informatie is primair 
alleen voor de raad, en 
daarnaast eventueel 
voor een domein.

Van wie is de geheime 
informatie afkomstig? 

25 Rapport Berenschot Team 
Handhaving Openbare 
Ruimte (Feitenonderzoek 
naar signalen)

Voor Raad; van College Achtergrond en resultaten van het 
onderzoek naar mogelijk 
ongewenst gedrag/mogelijke 
integriteitsschendingen bij het 
Team Handhaven Openbare 
Ruimte (THOR). Dit onderzoek is 
gestart na het ontvangen van 
verontrustende signalen en is 
uitgevoerd door een onafhankelijk 
extern bureau.

artikel 25, lid 2 en 3 van de 
Gemeentewet juncto artikelen 10, 
lid 1 sub d (persoonsgegevens 
betreft als bedoeld in de artikelen 
9, 10 en 87 van de Algemene 
verordening 
gegevensbescherming) en 10, lid 
2 sub e (de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer) van de 
Wet openbaarheid van bestuur.

2-12-2021 21-12-2021 Geheimhouding is voor 
onbepaalde tijd.

118-2021 https://maastricht.parlaeus.nl/user/sho
wdoc/env=help/action=view/id=11024
0/type=pdf

Geheimhouding handhaven link naar openbaar 
raadsvoorstel : 
https://raad.gemeentema
astricht.nl/user/search/ac
tion=showpt/item=69854
/Raadsvoorstel_60_-
_2021_-
_Kantoorinitiatief_Eurosc
ooplocatie.pdf

Raad College

26 Businesscase KKC 
Maastricht-west/Belfort 
(bijlage bij raadsvoorstel 
114-2021 nieuwbouw 
kernkindcentrum 
Maastricht-west/Belfort: 
huisvesting 
J.F. Kennedy, Emile Wesly 
en kinderopvang Samen 
Spelen)

Voor Raad en 
domeinleden sociaal; van 
College

In de businesscase is de 
gedetailleerde, cijfermatige 
onderbouwing van het benodigde 
investeringskrediet opgenomen. In 
het kader van de aanbesteding 
kan deze lopende het traject niet 
openbaar gemaakt worden.

artikel 25 lid 2 en artikel 86 lid 2 
gemeentewet, en artikel 10 lid 2 
sub b (bescherming economische 
en financiele belangen van de 
gemeente) jo. g (het voorkomen 
van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van 
derden) wob.

23-11-2021 21-12-2021 Geheimhouding duurt voort totdat 
er sprake is van een 
aanbesteding en definitieve 
gunning heeft plaatsgevonden

N.v.t. 115-2021 https://maastricht.parlaeus.nl/user/sho
wdoc/env=help/action=view/id=11026
4/type=pdf 

Geheimhouding handhaven link naar inmiddels 
openbare 
raadsvergadering 7-7-
2021: 
https://raad.gemeentema
astricht.nl/user/meeting/
action=view/id=722 

Raad en domeinleden sociaal College

27 Besluit in het kader van de 
Wet op de ruimtelijke 
ordening

Voor Raad en 
domeinleden fysiek; van 
College

Voor de ontwikkeling van een 
gebied is het van belang een 
nieuw bestemmingsplan te gaan 
opstellen. Van belang is dat 
gedurdende de tijd dat het nieuwe 
bestemmingsplan wordt 
voorbereid er geen ongewenste 
ontwikkelingen in het gebied 
komen. Door het vaststellen van 
een voorbereidingsbesluit spreekt 
de raad uit een bestemmingsplan 
voor te bereiden.

wet Openbaarheid van bestuur 
artikel 10 lid 2 onder b 
(bescherming economische en 
financiele belangen van de 
gemeente) en g (het voorkomen 
van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van 
derden) van toepassing

23-12-2021 12-1-2022 tot de dag na bekendmaking. 13-
1 in gemeenteblad en dus 14-1 
openbaar

ja, volgt later, verslag 
wordt openbaar

127-2021 link naar raadsvergadering: 
https://raad.gemeentemaastricht.nl/us
er/agenda/action=view/ag=0a8808808
8822a28028228a883261665
link naar bekrachtigingsvoorstel: 
https://maastricht.parlaeus.nl/admin/s
howdoca/action=view/id=280287/Raa
dsvoorstel%20126-
2021%20%20bekrachtiging%20gehei
mhouding%20krachtens%20artikelen
%2025%20en%2086%20Gemeentew
et

openbaar maken na de dag van bekendmaking Raad en domeinleden fysiek College


