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Wob-verzoek

Voorstel

1. het ingediende Wob-verzoek buiten behandeling te stellen.
2. verzoeker hiervan in kennis stellen middels bijgaande brief

Inleiding

Op2Ijanuari 2020 is (na doorzending doorde RUD Limburg Noord) een verzoek in het
kader van de Wob ontvangen inzake koeltechnische installatiebedrijven en bedrijven of
instellingen met één of meer koeltechnische installaties.

Beoogd effect/doel

Afhandeling van het verzoek door het verder buiten behandeling te stellen

Argumenten

1.1 Geen nadere specificering ingediend
Aangezien het verzoek te algemeen is geformuleerd, is verzoeker bij brief van 20 februari
2020 verzocht om zijn verzoek nader te specificeren door aan te geven over welke
bedrijven in de gemeente Weert hij informatie wenst te ontvangen. Daaftoe is verzoeker
een termijn gegund van drie weken na dagtekening.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan een aanvraag
buiten behandeling laten indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn
voor de behandeling van de aanvraag en mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad
de aanvraag aan te vullen.
Tot op heden is geen specificering ontvangen zodat het verzoek verder buiten behandeling
kan worden gelaten.
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Kanttekeningen en risico's

Normaliter kan besluitvorming inzake het buiten behandeling laten van een aanvraag
middels ondermandaat plaatsvinden. Aangaande Wob-verzoeken heeft uw college echter
besloten dat besluitvorming altijd via een collegevoorstel moet geschieden'

Financiële, personele en juridische gevolgen

Verzoeker kan tegen het buiten behandeling stellen een bezwaarschriftprocedure starten.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/ participatie

Verzoeker wordt via bijgaande brief geinformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

N.v.t.

Extern:

N.v.t.

Bijlagen:

Wob-verzoek
Antwoordbrief
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