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Onderwerp
Verdaging beslissing WOB verzoek van Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg.

Voorstel
1. Beslissing verzoek van Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg om informatie als

bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur, gelet op het
bepaalde in artikel 6, tweede lid WOB, te verdagen met een termijn van vier
weken.

2. Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg hiervan op de hoogte te stellen middels
bijgevoegde brief.

Inleiding
Namens de Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg (BlZ) is bij de colleges van de zeven
Midden-Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Weert, een verzoek ingediend als
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB). In
de brief van BJZ is genoemd dat de gevraagde informatie van belang is voor een bij de
Rechtbank Limburg aan ha ng ige beroepsprocedure.
Het verzoek heeft betrekking op documenten die betrekking hebben op de relatie tussen
BJZ Limburg en de gemeente in de jaren 20L5, 2016 en 2or7 (ten behoeve van de
uitvoering Jeugdwet).

Beoogd effect/doel
De benodigde tijd te verkrijgen om de informatie te verzamelen die nodig is om te voldoen
aan het (omvangrijke) woB-verzoek van de stichting Bureau Jeugdzorg Limburg.

Argumenten
In de Wet openbaar bestuur is bepaald dat binnen vier weken na ontvangst van het
verzoek beslist dient te worden op het verzoek, maar dat verdaging van de beslistermijn
met vier weken mogelijk is.
Het ingediende verzoek is omvangrijk en de gevraagde documenten dienen (in verband
met de regionale samenwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet) deels buiten onze
organisatie te worden vergaard. Op grond van artikel 6 van de WOB wordt daarom
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voorgesteld de beslistermijn van het verzoek te verlengen met vier weken. Dit betekent
dat uiterlijk op 21januari2Ot9 een beslissing moeten worden genomen op hun verzoek

Kanttekeningen en risico's
Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen
Geen

Duurzaamheid
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.

Communicatie/ partici patie
BJZ wordt geïnformeerd middels bijgevoegde brief.

Overleg gevoerd met
Intern:
Juridisch beleidsadviseur: M. Rosbergen

Extern:
Reglonale werkg roep Ju rid isch, Reg ionaal Stu ri ngstea m

Bijlagen:
Brief aan BJZ ter attentie van Gilles van de Wouw
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