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Weert, 12 mei 2021  

  

  

Onderwerp : Ontvangstbevestiging WOB verzoek 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : 1341729/1362010 

  

  

Beste Mevrouw Duijsters, 

  
Op 16 april 2021 hebben wij uw brief met eveneens de datum van 16 april 2021 
ontvangen.  
  
Wij hebben de volgende gegevens vastgelegd: 
  
Zaaknummer: 1341729 

Zaaktype: WOB-verzoek  

Omschrijving: WOB-verzoek inzake het asfalteren van een zandpad op de 
Stramproyerhei    
  
Verdaging beslissing  
In verband met de aard en omvang van de behandeling van uw verzoek blijkt het niet 
mogelijk om binnen de termijn van vier weken daarop te beslissen.  

Om die reden wordt de beslissing verdaagd met vier weken.  
  
U ontvangt uiterlijk binnen acht weken antwoord.  
  
In de tussentijd, een dezer dagen, zal onze concernjurist Wim Wetzels tevens in 
inventariserende zin contact met u opnemen over dit gedane verzoek. 

  
Ter nadere toelichting 
De aanvankelijke vragen in dit kader zijn eerder aan de raadsgriffie gesteld bij e mail van 
4 december 2020 en beantwoord bij e-mail van 28 februari 2021 door Dirk Franssen als 
behandelend ambtenaar. 

 
Zij waren niet uitdrukkelijk aan het college gesteld op grond van artikel 169 

Gemeentewet en conform artikel 40 van het Reglement van orde van de Raad en dus 
werden ze op deze wijze beantwoord, zoals vaker gebeurt, mondeling of schriftelijk.  



Er kon op grond van de inhoud van de e-mail aan de raadsgriffie van worden uitgegaan 
dat deze wijze van beantwoorden overeenkwam met de bedoelingen van u als 
vragensteller. 
  
Nu u kennelijk niet geheel tevreden bent over de beantwoording, kunt u, op basis van 

artikel 169, lid 3 van de Gemeentewet en conform artikel 40 van het RvO nadere vragen 
stellen aan het college.  
Het college heeft dan vervolgens een antwoordplicht aan de raad op grond van artikel 
169, lid 3 van de Gemeentewet.  
  
U kunt het uiteraard ook zo doen dat u zich niet baseert op artikel 169, zodat het niet via 
de raad hoeft te lopen.  

  
In zijn algemeenheid kunnen raadsleden, net als alle burgers, ook gebruik maken van de 
Wet openbaarheid van bestuur om informatie van het college te verkrijgen. Dat is ook 
bevestigd in de jurisprudentie.  
U kunt langs die weg echter alleen documenten opvragen.  

U kunt niet, zoals we hier zien, verzoeken vragen te beantwoorden. 

  
De brief van 16 april 2021 wordt formeel nadrukkelijk gepresenteerd als een Wob-
verzoek en moet dus ook als zodanig worden behandeld, hetgeen evenwel, zo wordt 
voorshands geïndiceerd, zal leiden tot niet-ontvankelijkverklaring. 
Ook wordt er in dit kader geattendeerd op de binnen de gemeente Weert vastgestelde 
nota “Actieve en passieve informatieplicht’, die graag even in dit kader met u wordt 
beschouwd.  

  
Heeft u vragen?  
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem u dan gerust contact op.  
De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 
17.00 uur via telefoonnummer (0495) 57 50 00.  
U kunt eventueel ook e-mailen naar gemeente@weert.nl. Dan graag het zaaknummer 
noemen. 

 
Wilt u contact met de gemeente over uw brief?  

Op deze ontvangstbevestiging staat een “zaaknummer”. Vermeld dit nummer als u 
contact opneemt of aanvullende informatie wilt geven.  
  
Met vriendelijke groet,  

  
Namens burgemeester en wethouders,  
 
 
 
 
 

Harold Stultiens, 
Afdelingshoofd Openbaar gebied 
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