GEMEENTE

vVEERT

Beslissing op het namens de heer Van Laarhoven ingediende bezwaarschrift d.d.
april 2O18 m.b.t. het verstrekken van informatie over verjaring van eigendom

3O

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;
BESLUIT

:

Burgemeester en wethouders besluiten:
het bezwaarschrift van Van den Dungen C.V. gegrond te verklaren;
het besluit van 23 april 2018 te herroepen door aanvullende informatie te
verstrekken, met uitzondering van de namen, e-mailadressen, telefoonnummers
en privé-foto's van burgers.
c. een proceskostenvergoeding toe te kennen van € 25Or5O op grond van het
Besluit proceskosten bestuursrecht.

a.
b.

Het besluit is genomen op grond van de navolgende overwegingen:
Procedure
Per briefvan 29 maart 2018 heeft de heerVan Laarhoven gevraagd om toezending op
grond van de Wet openbaarheid van bestuur van alle stukken met betrekking tot
verzoeken/claims inzake verjaring van gemeentelijk eigendom van na l januari 2010.

Bij brief van 23 april 2018 zijn (voornamelijk) uitgaande brieven aan verzoeker toegezonden aangaande de gevraagde informatie.
Op 30 april 2018 is het bezwaarschrift d.d. 30 april 2018 ontvangen van Van den Dungen
C.V. namens verzoeker. Naar aanleiding van de uitnodiging voor een te houden hoorzitting
is op 22 juni 2018 namens Van den Dungen C.V. per e-mail medegedeeld dat geen gebruik
zal worden gemaakt van de mogelijkheid om het bezwaar mondeling toe te lichten.
Ontvankelijkheid
Het bezwaarschrift namens verzoeker is tijdig ontvangen. Verzoeker kan als belanghebbende worden aangemerkt.
Bezwaarschrift
Samengevat wordt als bezwaargronden kenbaar gemaakt dat niet alle gevraagde stukken
zijn verstrekt en dat bepaalde gegevens ongemotiveerd onleesbaar zijn gemaakt.
Met betrekking tot de bezwaren wordt overwogen dat de gevraagde gegevens verstrekt
kunnen worden met inachtneming van het navolgende. In verband met de eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burgers die een verzoek inzake verjaring
hebben ingediend, worden hun namen, e-mailadressen en telefoonnummers niet weergegeven en worden door burgers verstrekte foto's waarop personen zichtbaar zijn, niet
verstrekt. Het betreft in de basis privaatrechtelijke zaken tussen de gemeente en burgers.
Ten aanzien van die gegevens wordt meer belang gehecht aan de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen dan aan het belang van openbaarmaking.
Êr zijn geen werkinstructies met betrekking tot de afhandeling van verjaringsclaims.
Proceskostenvergoed
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Voor een bezwaarschrift wordt 1 punt toegekend met een waarde van € 501,-.
Het gewicht van de zaak wordt beoordeeld als'licht', waardoor de factor 0,5 is. Het betreft
een eenvoudig verzoek op grond van de WOB, waarbij namens reclamant is beoordeeld dat
niet alle stukken zijn toegezonden en geen motivering is opgenomen ten aanzien van het
anonimiseren van stukken. Verder betreft het een vrij gering aantal verzoeken (14) en
betreft het geen ingewikkeld onderwerp.
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