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Beste heer Van Beek,

Op 24 oktober 2018 ontvingen wij uw brief van 23 oktober 2018 waarin u de gemeente
Weert om een kopie van of inzage in documenten of informatie aanwezig bij of onder het
college verzoekt in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Het betreft documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid
'AZC',.
U

vraagt in uw brief van 23 oktober jl. letterlijk het volgende:

1.
2.
3.

Het 'escalatieplan' rond het AZC in Weert waar burgemeester Heijmans naar verwijst
tijdens de SBS6-uitzending van 16 oktober jl., 'Burgemeester Undercover'.
Subsidiair verzoek ik om een geanonimiseerde versie van dit document.
Meer subsidiair verzoek ik om een samenvatting of zakelijke weergave van de inhoud
van dit document.

Verder geeft u aan l/8 7: Indien u besluit dat het document niet integraal verstrekt kan
worden, verzoek ik om per weggelakte passage te mot¡veren waarom de betreffende
informatie niet openbaar kan worden.

Besluit gemeente Weert op uw verzoek
Wij hebben uw verzoek getoetst aan het bepaalde in de artikelen 10 en 11van de Wob en
kunnen u als volgt berichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de gevraagde informatie, anders dan de toelichting in deze brief, niet aan u te
verstrekken.

1.

Het'escalatieplan' rond het AZCin Weert waar burgemeester Heijmans naar
verwijst tijdens de SBS6-uitzending van 16 oktober jl., 'Burgemeester
Undercover'.
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In de uitzending van het programma Burgemeester Undercovervan 16 oktober 2018 geeft
de burgemeester aan dat is nagedacht over de verschillende situaties en dat er êen
escalatie plan voor is. Er is geen escalatieplan in de zin van een beleidsplan respectievelijk
een papieren document. Het escalatieplan bestaat uit afspraken die zijn gemaakt met de
politie, de brandweer en het COA.
Concrete afspraken zijn bepalend voor de (individuele) situatie op dat moment en kunnen

bestaan uit:

.

.
.
.

bepaalde patrouilles van de politie waarbij de route bijvoorbeeld begint en eindigt

bij het AZC;
de inzet van een wijkagent voor het azc;
wanneer er een alarmerende situatie is gaat de politie direct naar het AZC,
ongeacht waar men mee bezig is;
De brandweer houdt oefeningen en voert controles uit en met het COA is regulier
overleg waarbij eventuele incidenten worden besproken.

Voor de goede orde merken wij onder verwijzing naar de uitspraak van de Raad van State
van 5 juni 2013 in zaaknummer 207204362/7/A3 op, dat de Wet openbaarheid van
bestuur geen verplichting bevat om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande
documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van inspanning.
Omdat er geen fysiek escalatieplan is anders dan afspraken waarover u in deze brief bent
geïnformeerd kan het gevraagde'escalatieplan' niet worden verstrekt.

2.

Subsidiair verzoek ik om een geanonimiseerde versie van dit document

Er bestaat geen document.

3.

Meer subsidiair verzoek ik om een samenvatting of zakelijke weergave van de

inhoud van dit document.
Wij verwijzen u naar de beantwoording van de eerste en tweede vraag. Het gevraagde
document bestaat niet.

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 WEERT
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. Wij vertrouwen
erop u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

