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Onderwerp : Veilig stellen gegevens

Beste meneer Heijmans, beste Jos,

Op 18 februari 2020 diende P. Bots een verzoek in op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur. In dit Wob-verzoek vraagt hij concreet om de volgende documenten of
informatie:

1. Alle schriftelijke communicatie (e-mails inclusief bijlagen, brieven en notities),
inkomend en uitgaand, niet zijnde communicatie die naar meerdere raadsleden is
verstuurd, uit de periode 1 maart 2011 tot heden, tussen burgemeester Heijmans
en raadslid Fanida Kadra.

2. Alle communicatie via telefonie- dan wel online diensten (zoals sms, whatsapp,
communicatie via de app Signal), inkomend en uitgaand, niet zijn communicatie
die naar meerdere raadsleden is verstuurd, uit de periode 7 februari 2019 tot
heden, tussen burgemeester Heijmans en raadslid Fanida Kadra.

3. Alle agenda-afspraken van burgemeester Heijmans van ontmoetingen en/of
bijeenkomsten - niet zijnde bijeenkomsten waarbij meerdere raads- dan wel
commissieleden aanwezig waren - in de periode 1 maart 2011tot heden waarbij
het raadslid Fanida Kadra aanwezig was.

4. Alle declaraties van burgemeester Heijmans van kosten gemaakt bij de onder punt
3 genoemde bijeenkomsten/ontmoetingen, inclusief bijlagen en kopieën van
facturen/bonnen.

5. Subsidiair: een geanonimiseerde versie van het gevraagde onder de punten 1 t/m
4.

6. Meer subsidiair: een zakelijke weergave of samenvatting van de inhoud van het
gevraagde onder de punten 1 t/m 4.

Op 13 maart 2020 is jou verzocht de gegevens sub 1 en 2 aan ons te verstrekken. Jouw
advocaat heeft op 3 april 2020 laten weten dat je niet beschikt over documenten die
informatie bevatten met betrekking tot onderhavig onderwerp.

Naar aanleiding van de hiervoor bedoelde mededeling berichten wij jou als volgt:

Gelet op jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn
wij als bestuursorgaan verplicht om de ten tijde van het Wob-verzoek beschikbare
(digitale) informatie die valt onder de reikwijdte van het Wob-verzoek veilig te stellen
(ABRvS 1 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:944). De informatie op de gemeentelijke servers,
waaronder mailboxen, agenda's en telefoniegegevens, worden daarbij volgens de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State geacht bij het college te berusten. Dit geldt
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ook voor de mailbox, agenda en telefoongegevens van een burgemeester (zie Rb. Noord-
Holland 7 november 2019, ECLI:NL:RBNHO:20L9:9277). Wij zullen aan de op ons
rustende verplichting voldoen door de bij ons aanwezige gegevens veilig te stellen ter
afhandeling van het Wob-verzoek.

Gelet op het vorenstaande berichten wij jou dat wij naar aanleiding van onderhavig Wob-
verzoek de informatie op jouw werkmail en werktelefoon veilig hebben laten stellen.
Daarbij merken wij op dat wij reeds op 31 januari 2020 informatie op jouw werkomgeving
en werkmail veilig hebben laten stellen in verband met het integriteitsonderzoek.
Aangezien die informatie wordt geacht bij het college te berusten en ziet op de periode
waarop het Wob-verzoek betrekking heeft, valt deze ook onder de reikwijdte van de Wob,
zodat wij worden geacht ook die informatie te betrekken rn de beslurtvormrng op het Wob-
verzoek. Het veiligstellen van informatie betreft hier enkel het verzamelen van gegevens.

Omwille van jouw privacy uit oogpunt van de Algemene Verordening
Gegcvensbcschcrming wordt met betrekking tot het raadplegen van de veilig gestelde
gegevens een zogenoemd Privacy Impact Assessment uitgevoerd. Daarmee worden de
privacy-risico's bij het raadplegen van deze gegevens in kaart gebracht en wordt
aangegeven hoe deze risico's zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Om jouw privacy zo
veel mogelijk te beschermen hebben wij er verder voor gekozen om de veilig gestelde
gegevens niet zelf te raadplegen, maar dit onder strikte geheimhouding door een derde te
laten doen. Op deze wijze zullen wij geen kennisnemen van enige informatie die geen
betrekking heeft op het onderhavige Wob-verzoek. Deze niet-relevante informatie zal
weldra worden verwijderd. Vervolgens zullen wij enkel kennisnemen van de overgebleven
relevante informatie. Deze informatie zullen wij vervolgens toetsen aan de
weigeringsgronden van artikel 10 en 11Wob. Voordat wij de informatie die deze toets ons
inziens heeft doorstaan (en openbaar gemaakt moet worden), zullen wij jou in de
gelegenheid stellen om jouw zienswijze daarover kenbaar te maken. Pas daarna zullen wij
overgaan tot besluitvorming en het eventueel verstrekken van die informatie.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd en rekenen wederom op jouw
begrip.

Met vriendelijke g roet,
burgemeester en wethouders,

M.].M. M NS G.J.W. Gabriëls
loco-burgemeestergemee
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