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Beslu¡ten op bezwaar WOB-verzoek
ADVIES

1. Kennisnemen van het bezwaar op besluit WOB-verzoek
2. Besluiten om beslistermijn te verlengen met 6 weken,
3. Aanwijzen van ambtenaar die reclamant hoott
4. Instemmen met bijgevoegde concept- ontvangstbevestiging om eiser in kennis te
stellen van de vervolgprocedure
TOELICHTING
Relatie met voriq voorstel:
Bij besluit van 28 mei 2013 is uw collegë akkoord gegaan met het verstrekken van
gegevens betreffende uitkeringen van wachtgelden door de gemëente Weeft aan oudbestu urd ers en vol ksvertegenwoord igers.
Algemeen:

Ad 1.
Bij email enfax d.d. 10 iuli 2013 tekent l.M.C. Niederer Interim Management als
gemachtigde

van

bezwaar aan tegen het besluit op het WOB-ver¿oek

zoals hierboven benoernd.
De reden van het bezwaar is gelegen in het feit dat niet geheel aan het verzoek van
¡s tegemoetgekomen, Er zijn volgens eiser meer documentcn en informatie
beschikbaar die binnen de reÍkwijdte van het verzoek vallen die niet aan
verstrekt zijn. Eiser doelt hier op bijvoorbeeld loonstaten of jaaropgaven en niet een nieuw
document zoals is opgesteld.
zijn vezoek om
Verder zijn de verstrekte gegeven's qeanonimiseerd terwijl
nâmen gevraagd heeft. Eiser geeft aan dat in ¡eder geval openbaar gêmaakt had kunnen
worden welke oud-bestuurders wachtgelden ontvangen, eventueel losgekoppetd van de
bedragen die feitelrjk per persoon zij ontvangen.
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Eiser stelt dat het bestreden besluit op meerdere punten niet afdoende is gemotlveerd,
ondeugdel¡k voorbereid, strijdig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en
om voornocmdc redenen niet in rechte te handhaven. Eiser stelt tot slot dat het bezwaar
gegrontl moet worden geacht en het besluit lrerroepen dient te w6rden, zulks met
veigoeding van de kosten van door een derde verleendè beroepsmatige rêchtsbfstand
coniorm Bpb en artikel 7:15 Awb. Eiser wenst telefonisch gehoord te worden als bedoeld
in artikel 7:,2 Awb-

Ad 2.
De beslissing op bezwaar dient binnen 6 weken nadat de termijn voor het índienen van
bezwaar verstrijkt genomen te worden, derhalve vóór 23 augustus 2013. Deze termijn kan
met 6 weken ver)engd worden waardoor vóór 4 oktober 2013 een besluit op bezwäar
genomen dient te zijn.
Ad 3-

GeadvÍseerd wordt R. van den Pol (hoofd afdeling Personeel, Informatie en Facilitair) aan

te wijzén als ambtenaarvoorhet horen in het kadervan de afhandeling van
bezwaarschriften.

Argumenten:
Ad 2.
Door de vakantieperiode is het n¡et mogelijk eiser te horen en een besluit op dit bezwaar
te nemen vóór 23 augustus 2013.
JURIDISCHE GEVOLGEN (O.A. FATALE TERMI'NEN/HANDHAVTNC)
Verlengen van de beslistermün op bezwaar met 6 weken dierrt vóór 23 augustus 2013
kenbaar te worden gemaakt aan eiser.
Bcslistermijn schort daarrnee op tot 4 oktober 2013.

FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Gcen
COM MU NICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is diÈ advies van belanq?:
.1. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: l.M.C. Niederer Interim Management i.c. gemachtígde van e¡ser

.i.

Brief

.1. Nieb van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

lntern:
M. Rosbergen befeidsadviseurs Inwoners
Extern:
J- Evers, juridisch adviseur Vereniging Nederlandse Gemeenten

BI¡LAGEN
Openbaar:
Bezwaar tegen besluit d.d. 31 mei 2013 met kenmerk 057580
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