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Beste heer Heijmans, beste Jos,

Op 20 februari 2020 hebben wij een Wob-verzoek van de heer P. Bots ontvangen. Daarin
verzoekt hij om documenten en informatie in het kader van de bestuurlijke
aangelegenheid "Gedragscode burgemeester".

Naar aanleiding daarvan is jou op 13 maart 2O2O verzocht om de gevraagde schriftelijke
communicatie tussen jou en raadslid F. Kadra, alsmede communicatie via telefonie dan
wel online diensten tussen jou en raadslid F. Kadra beschikbaar te stellen.

In jouw emailberichten van 23 en 25 maart 2020 heb je verzocht om de kosten van een
juridisch specialist te mogen declareren bij de gemeente Weert. Bij mails van 24 en 27
maart 2020 wordt namens jou een soortgelijk verzoek gedaan door de heer Van der
Grinten van advocatenkantoor Kennedy van der Laan.

In antwoord op jouw emailberichten berichten wij jou als volgt:

Wob-verzoeken zijn aan de orde van de dag en het is niet ongebruikelijk dat naar de
correspondentie van de burgemeester, een bestuurder of een ambtenaar in een 'bestuurlijke
aangelegenheid' in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gevraagd. Een
ambtsdrager wordt geacht daar rekening mee te houden.

Wij gaan niet over tot het vergoeden van de kosten van juridische bijstand die jij maakt naar
aanleiding van bovengenoemd Wob-verzoek, op basis waarvan jou op 13 maart 2020 is
verzocht om de gevraagde informatie te verstrekken. Er is geen objectieve rechtvaardiging om
die kosten te vergoeden.

Een bestuurder of ambtenaar is gehouden om de gevraagde informatie aan het college aan te
leveren. Hij mag daar zelf geen selectie in gaan maken. Ook mag hij niet zelf informatie
onleesbaar maken. Dat is aan het college om te beslissen.

Er is gevraagd om alle berichten die betrekking hebben op bovengenoemde bestuurlijke
aangelegenheid aan het college te verstrekken. Daar is geen juridisch advies voor nodig, dit is
een feitelijke handeling.
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Het juridische werk wordt vervolgens door (de ondersteuning van) het college verricht. Het
college moet namelijk op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de juridische
afweging maken of bepaalde informat¡e openbaar moet worden gemaakt of niet. Het college zal
zorgvuldig toetsen op zakelijkheid en relevantie. Jij wordt vóór het daadwerkelijk verstrekken
van de informatie aan verzoeker in de gelegenheid gesteld jouw zienswijze daarover aan het
college kenbaar te maken, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt door het college.

Wij beseffen dat onderhavige kwestie gevoelig ligt en als uiterst vervelend wordt ervaren door
betrokkenen. Echter, als college dienen wij in onze besluitvorming de afweging te maken in

hoeverre individuele belangen van betrokkenen, zoals die van jou als burgemeester, opwegen
tegen de uitgangspunten van de Wob. Deze wet biedt de mogelijkheid aan eenieder om
gegevens als de onderhavige op te vragen en uit jurisprudentie blijkt de plicht om de
beschikbare informatie te verzamelen, te inventariseren en te beoordelen. Dit is een vervelende
situatie voor zowel jou als het college, die daarom procedureel zo zorgvuldig mogelijk dient te
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hopelijk voorkomen worden.

Wij hopen jo hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op jouw begrip

Met
burge ders,

Wî^lr,ril"
.1.M. Meertens

gemeentesecretaris
G.J.W. Gabriëls
loco-burgemeester


