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Vragen en

ob-verzoel inzake Tuin van Jonker

Geachte heer Straesser,
Bij brief van 24 september 2015, door ons ontvangen op 25 september 2015, heeft u
ons vragen gesteld op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). U
verzoekt om informatie over de handelswijze van de gemeente inzake het dossier
‘Tuin van Jonker’.
Op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wob hebben wij door middel van onze
brief van 22 oktober 2015 de beslistermijn met vier weken verdaagd naar uiterlijk
21 november 2015. Dit was nodig om dossieronderzoek te verrichten en te
beoordelen of sprake was van een Wob verzoek.
Helaas hadden wij, vanwege de omvang van het verzoek, meer tijd nodig om uw
verzoek te beoordelen. Daarom krijgt u nu een antwoord.
Wij hebben uw brief met vragen doorgenomen en beoordeeld in het kader van de
Wob. Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob kan eenieder een verzoek om
informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, richten
tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan
werkzame instelling, dienst of bedrijf waar die documenten berusten. Het
beantwoorden van vragen valt buiten de reikwijdte van de Wob. Dit volgt uit
constante jurisprudentie, zie onder meer ABRvS, 13 november 2013:
ECLI:NL:RVS:2013:1929, ABRvS, 7 augustus 2013: ECLI:NL:RVS:2013:642 en
ABRvS, 27 november 2011: ECLI:NL:RVS:2013:2136.
U heeft de gemeente op 24 november 2015 (ontvangen op 25 november 2015) in
gebreke gesteld, aangezien u niet de gevraagde informatie heeft gekregen en u
meent dat er sprake is van een Wob verzoek. Wij beschouwen uw verzoek als een
verzoek om informatie en niet als een Wob verzoek.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden

Haarlem
2

Daarom is het geen aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), waarop het college een besluit moet nemen. Deze brief is
om die reden geen besluit in de zin van de Awb.
Artikel 4:17 van de Awb, waarin staat vermeld wanneer er sprake is van een
dwangsom - na indiening van een ingebrekestelling - mist derhalve toepassing. De
betaling van een dwangsom is daarom niet aan de orde.
Uw verzoek om informatie is bij de gemeente Haarlem bekend onder
referentienummer 2015/386928. Ik verzoek u dit nummer te vermelden bij verdere
correspondentie.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
namens deze.
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