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WOO-VERZOEK 

Edelachtbaar college 

Namens ciiënte - ceestigd 22" N ‘< B B cie voor 

deze kwestie domicilie kiest op het bovenvermelde kantooradres, dienen ondergetekenden hierbij een 

verzoek in op grond van de Wet open overheid (hiera: Woo') 

Wij verzoeken u om een afschrift van alle besluiten inhoudende het buiten behandeling stellen van 

aanvragen (als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht) op grond van artikel 

4:5 van de Algemene wet bestuursrecht over de periode van de afgelopen 10 jaar. 

Met besluiten doelen wij op de volgende documenten: 

. Besluiten tot het buiten behandeling stellen van de aanvraag; 

. Beslissingen op bezwaar gericht tegen de buitenbehandelingstelling van een aanvraag. 

Namens cliënte verzoeken wij vriendelijk ons afschriften te verstrekken van alle documenten, bij voorkeur 

digitaal (per e-mai: N ° E oo overleg inzake (de prioritering van) 

de afhandeling van het Woo-verzoek zijn wij uiteraard beschikbaar. 

AKD 

AKD N is statutair gevestigd in Rotterdam. Derdenrekening: B Voor zigemene voorwaarden en beperking van 

de aansprakelikheid zie achterzijde. 
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Onderwerp besluit naar aanleiding van uw verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) 

Geachte N 

In uw verzoek van 12 juli 2022 heeft u ons — namens uw ciënte  gevraagd om 

informatie openbaar te maken. Uw verzoek ziet op het verkrijgen van een afschrift van alle besluiten 

inhoudende het buiten behandeling stellen van aanvragen (als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht) op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over de 

periode van de afgelopen 10 jaar. Met besluiten doelt u op besluiten tot het buiten behandeling stellen van 

een aanvraag alsmede beslissingen op bezwaar gericht tegen de buitenbehandelingstelling van een 

aanvraag. 

Briefwisselingen 

Op 18 juli 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek in goede orde is ontvangen. In deze brief is 

verzocht uw Woo-verzoek binnen één week te preciseren. Op 21 juli 2022 heeft u gereageerd. U schrijft dat 

het verzoek al voldoende gespecifieerd is. Uit de bewoordingen van het verzoek blijkt duidelijk dat is 

verzocht om de documenten die zien op 1) besluiten tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag en 

2) beslissingen op bezwaar gericht tegen de buitenbehandelingstelling van een aanvraag over de periode 

van de afgelopen 10 jaar. Daarmee is volgens u duidelijk welke publieke informatie uw cliënte graag 

openbaar gemaakt wenst te zien. Verder schrijft u bereid te zijn met ons afspraken te maken over de 

openbaarmaking van de betreffende documenten. 

Op 26 juli 2022 hebben wij op uw brief van 21 juli 2022 gereageerd. In deze brief schrijven wij dat wij ex 

artikel 4.2a Woo gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om met u in overleg te treden over een 

prioritering van de afhandeling van uw verzoek. Wij hebben verzocht om binnen één week te reageren. Op 

2 augustus heeft u gereageerd. In deze brief heeft u een gewenste prioritering te kennen gegeven. Verder 

schrijft u dat volgens u de beslistermijn niet is opgeschort en dat u graag op 24 augustus 2022 — zes weken 

na ontvangst van het verzoek — een besluit tegemoet ziet. 

Op 9 augustus 2022 hebben wij gereageerd op uw brief van 2 augustus 2022. In deze brief hebben wij — 

conform uw voorstel - een concreet aanbod tot openbaarmaking van de door u gevraagde documenten 

gedaan. Op 11 augustus 2022 heeft u bericht dat u met het aanbod kunt instemmen, met daarbij de 
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opmerking dat mochten wij een batch aan documenten eerder beoordeeld hebben dan de uiterlijke 

beslisdata, u deze documenten graag ontvangt zodra deze gereed zijn. 

Onze e-mailberichten 

Op 19 augustus 2022 stuurde wij u per e-mailbericht alle besluiten tot het buiten behandeling stellen van 

een aanvraag alsmede alle beslissingen op bezwaar gericht tegen buitenbehandelingstelling van een 

aanvraag in het jaar 2022. Op 30 augustus 2022 stuurde wij per e-mailbericht alle besluiten tot het buiten 

behandeling stellen van een aanvraag alsmede alle beslissingen op bezwaar gericht tegen 

buitenbehandelingstelling van een aanvraag genomen in de jaren 2021 t/m 2017. Vandaag stuurde wij u 

een laatste e-mailbericht met daarbij alle besluiten tot het buiten behandeling stellen van een aanvraag 

alsmede alle beslissingen op bezwaar gericht tegen buitenbehandelingstelling van een aanvraag genomen in 

de jaren 2016 t/m 2012. 

Besluit 

Wij besluiten de door u gevraagde informatie openbaar te maken, met uitzondering van de 

persoonsgegevens die daarin vermeld staan. 

Wijze van openbaar maken en publicatie 

De documenten die openbaar worden, heeft u reeds digitaal per e-mailbericht van ons ontvangen. Een kopie 

van uw Woo-verzoek wordt samen met dit besluit geplaatst op onze website (www.gemeentebest.nl/woo- 

verzoek). Eventuele persoonsgegevens worden daarbij geanonimiseerd. 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kunt u contact opnemen met ondergetekende 

of onze Woo-coördinator, e Voor meer informatie over de Woo-procedure, kunt u ook 

kijken op onze website. 

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. 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders 

medewerker Juridische Zaken & Kwaliteit 

Biegeln): EN 

Pagina 2 van 2 

  


