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Onderwerp

Wob-verzoek

Voorstel

1. Te besluiten op bijgevoegd Wob-verzoek conform bijgevoegde brief
2. In te stemmen met bijgevoegde brief en deze te ondertekenen

Inleiding
Het college heeft op 26 februari 2016 een ongedateerde brief ontvangen van de Partij voor
Weert waarin krachtens de Wob vragen worden gesteld over de niet-wethouder
gerelateerde belangen van wethouder Van Eersel, zoals deze op de website staan vermeld.

Het Wob-verzoek richt zich op de huisnummers van de panden (exacte locatie) en het
eventueel beheer van het vastgoed van wethouder Van Eersel.

Beoogd effect/doel
Besluit nemen op het Wob-verzoek en dit besluit middels een brief aan verzoeker kenbaar
te maken.

Argumenten
Wanneer de gemeente een Wob-verzoek ontvangt wordt dit getoetst aan de artikelen 10
en 11 van de Wob.

Op basis van deze toetsing kan deels aan het Wob-verzoek van de Partij van Weert
worden voldaan.

In te vullen door het B&W secretariaat:
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1. Huisnummer worden niet openbaar gemaakt
Op basis van art. 10 l¡d 2 onder e worden de huisnummers van de drie verhuurde
panden, zoals op de website aangegeven, niet openbaar gemaakt. Dit in verband met
de privacy van de huurders.

2. De wethouder is eigenaar en beheerder van de panden
De vraag wie het vastgoed van de heer Van Eersel nu eventueel beheert, is hiermee
beantwoord. In dat kader wordt aan het Wob-verzoek voldaan.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Besluit kenbaar maken aan verzoeker middels het versturen van een brief aan verzoeker

Uitvoering/evaluatie
nvt

Communicatie/participatie
nvt

Overleg gevoerd met

Intern:
Leon Heesen

Extern
nvt

Bijlagen
Ongedateerd Wob-verzoek (ontvangen op 26 februari 2016)
Brief aan de Partij van Weert
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GEMEENTE vyEERT

Partij voor Weert
De heer T. Smolenaers
Dries 80
6006 HT Weert

weert, û8!{AÂf,T 2016

Onderwerp
Ons kenmerk

: Wob vezoek
: Z/t6/L6749

Geachte heer Smolenaers,

Op 26 februari 2016 heeft de gemeente Weert uw ongedateerde brief ontvangen, waarin u
op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) ¡nformatie vraagt over de exacte
níet-wethouder gerelateerde financiële belangen van wethouder van Eersel.

U vraagt om de exacte locatie van de percelen en daarnaast wilt u weten wie het vastgoed
nu eventueel beheert. Wij hebben uw verzoek getoetst aan het bepaalde in de artikelen 10
en 11 van de Wob en kunnen u als volgt berichten.

Niet-wethouder gerelateerde financiële belangen van de heer F. van Eersel
Op de website van de gemeente Weert staan onder de tab nevenfuncties de (financiële)
belangen in ondernemingen en organisaties niet-gerelateerd aan het wethouderambt van
de heer van Eersel opgenomen.

Zoals u op de website van de gemeente Weert heeft kunnen zien worden er vier belangen
genoemd:

r Pand St. Antoniusstraat 46 te Weert (woonhuis)
¡ Pand aan de Houtsnip te Weert (verhuurd)
. Pand aan de Martinushof te Weert (verhuurd)
r Pand aan de Parallelweg te Weert (verhuurd)

Besluit niet te voldoen aan uw verzoek om informatie omtrent exacte locatie
De exacte locatie van de percelen aan de Houtsnip, Martinushof en Parallelweg te Weert
wordt u niet verstrekt.

De reden hiervan is gelegen in het feit dat deze drie panden worden verhuurd aan derden.
Vanwege de privacy van de huurders zijn de huisnummers van de drie panden niet
vermeld op de website en worden deze ook niet aan u verstrekt.

Dit deel van uw verzoek om informatie krachtens de Wob wordt derhalve afgewezen. Dit
doen wij op basis van artikel 10 lid 2 sub e Wob. Het verstrekken van de door u gevraagde
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informatie blijft achterwege vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van
de huurders.

Beheer vastgoed
Het beheer van de panden aan de Houtsnip, de Martinushof en de Parallelweg vindt plaats
door de heer van Eersel zelf. Dit gedeelte van uw verzoek is hiermee volledig beantwoord.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERÏ

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in ieder geval:

- Uw naam, adres, datum en handtekening;
- Een omschrijving van het besluit waar het besluit tegen is gericht (stuur een kopie

van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- De reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Tot slot
In deze brief bent u in kennis gesteld van ons besluit over uw verzoek en worden aan u de
gevraagde documenten gestuurd. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd
te hebben.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van
de secretaris r,

M.H.F. Knaapen

Bijlage(n): geen



Best college van B&lV,

Middels dit schrijven wil ik een verzoek tot informatie indienen krachtens de Wob.
Gtaagzou ik willen weten welke niet wethouder gerelateerde financiële belangen dhr Van Eersel
æeÉt bæÊ- ãiæ aeår*iåa.Ësæ¡* ææeægæ4dtæ*de# eæã*d* b;*ffiæÊæÊra
Hierdoor is voor mij niet duidelijk in welke percelen de wethouder zljnfînanciele belangen heeft.
Kunt u mij svp de exacte locaties geven? Daarnaast wil ik gl:aagweten wie het vastgoed van
wethouder Van Eersel nu eventueel beheert.

Met vriendelijke groet,
Theo Smolenaers namens de Parfij voor Vy'eert.
Dries 80 6006 HT Weert. ürïþiP*,,rkj'ri:
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