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Woo-besluit

Beste heer Berkel,
Verzoek mondeling/ per e-mail/formulier
In uw verzoek van 4 juli 2022, door mij ontvangen op 8 juli 2022, heeft u het college gevraagd informatie
openbaar te maken over alle interne beleidsregels met betrekking tot het handhavingstraject op grond van
artikel 13 b en de openbaarmaking van alle interne communicatie en memo’s met betrekking tot de sluiting
van het pand aan de Nijverheidseweg 23 in Best.
Wettelijke kader
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).
Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek heb ik gezocht in de digitale archiefsystemen/e-mail inboxen/WhatsAppgesprekken van betrokken medewerkers.
Er zijn documenten aangetroffen
Bij deze inventarisatie is 1 interne memo aangetroffen. Deze treft u als bijlage aan.
Reeds openbare documenten
De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. U hebt gevraagd om alle interne
(beleids) regels met betrekking tot het handhavingstraject op grond van artikel 13b. Dit betreft het
“Damoclesbeleid gemeente Best (Handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet)”. Dit beleid is reeds openbaar. U
treft hierbij de link aan naar dit beleid: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR610439/1.
Openbaarmaking
Het document dat (gedeeltelijk) openbaar wordt, wordt samen met deze brief digitaal aan u toegezonden.
Wij zullen uw Woo-verzoek en het Woo-besluit inclusief bijlage ook op onze website publiceren.
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Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u kijken op onze website van de gemeente Best.
Bezwaarclausule
Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit verzonden is. Bij
onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een bezwaarschrift hebt
ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders

mr. B.C.W. Vorstenbosch
Senior Juridisch Adviseur/Woo-coördinator
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Nijverheidsweg 23 in Best

op maandagmiddag om 16.30 uur telefonisch contact gehad met mevr.
Zij verzocht om de sluiting 24 uur uit te stellen zodat haar cliënt, !
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het bedrijfspand leeg

kon ruimen.
Aan dit verzoek is meegewerkt. De sluiting is verplaatst van dinsdag 14 juli om 11.00 uur naar woensdag 15
juli om 10.00 uur. Hierdoor kreeg de huurder de mogelijkheid om het bedrijfspand leeg te ruimen.
Vervolgens is er dinsdag om 16:30 uur wederom telefonisch contact geweest met mevr.
Nogmaals werd er om uitstel van de sluiting gevraagd aangezien er op vrijdag 17 juli pas een verhuisploeg
beschikbaar kon zijn. Aan dit verzoek is geen medewerking meer verleend.
Op woensdag 15 juli is het lege bedrijfspand gesloten en verzegeld.

I

Best, 15 juli 2020
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