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Geacht

Bij brief van 22 juni 2018, ontvangen op 13 september 2018, heeft u een verzoek ingediend op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). U verzoekt de gemeenteraad om de ingevulde 
vragenlijst - als onderdeel van de integriteitsscan van nieuwe wethouders- te openbaren. Het gaat 
om alle ingevulde vragenlijsten vanaf 1 januari 2014 tot heden. Het verzoek strekt zich uit over alle 
documenten die gekoppeld zijn aan de vragenlijst (zoals bijvoorbeeld bijlagen) en documenten die 
voortkomen uit de integriteitsscan waaronder de opdrachtverstrekking, facturen en evaluatie en 
samenvatting van de vragenlijsten.
De gemeenteraad heeft de afdoening van aan hem gerichte verzoeken op grond van de Wob 
gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

Wettelijk kader
Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in 
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder de 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij een ander 
bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt op grond van artikel 4 Wob de 
verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen.
De Wob verplicht niet tot het vervaardigen van documenten noch tot het bewerken van gegevens tot 
overzichten.

Artikel 3, vijfde lid, van de Wob bepaalt verder dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Een bestuursorgaan zal het 
verstrekken van de gevraagde informatie achterwege kunnen dan wel moeten laten wanneer zich 
één of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden en 
beperkingen voordoen.
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Beoordeling van uw Wob-verzoek
Ten aanzien van de vraag in hoeverre de informatie in door uw verzochte documenten openbaar kan 
worden gemaakt, hebben wij de volgende beoordeling gemaakt.

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke 
levenssfeer wordt geëerbiedigd. Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob blijft 
het verstrekken van informatie eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 
tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken natuurlijke personen of derden.

Governance & Integrity heeft integriteitsscans uitgevoerd naar diverse (kandidaat-)wethouders. In 
het kader van dit onderzoek hebben zij de betrokken wethouders vragenlijsten voorgelegd. De 
vragenlijsten richtten zich primair op nevenfuncties, financiële belangen en risicovolle activiteiten. De 
integriteitsscreenings hadden nadrukkelijk betrekking op de persoonlijke levenssfeer van de 
(kandidaat-)wethouders. Strikte vertrouwelijkheid heeft dan ook het gehele proces voorop gestaan.

De vragenlijsten bevatten veel privégegevens van betrokkenen en raken diep aan de persoonlijke 
levenssfeer van de wethouders. Wij achten het weglakken van herleidbare gegevens geen reële 
optie. Openbaarmaking van informatie uit deze vragenlijsten, ook indien deze wordt 
geanonimiseerd, kan leiden tot het achterhalen van de identiteit van betrokkenen. Indien alles wat 
herleidbaar is tot concrete personen onleesbaar moet worden gemaakt, resteren zinnen, alinea's, 
passages, die los van elkaar en buiten de context waarin zij zijn opgenomen geen informatiewaarde 
hebben. Wij zien niet in dat het openbaar belang is gebaat bij het openbaren van dergelijke snippers 
informatie.

Wij beschikken niet over evaluaties en samenvattingen van de vragenlijsten. Aan dit onderdeel van 
uw verzoek kunnen wij dan ook niet voldoen.

Gedeeltelijk openbaar
De opdrachtverstrekkingen en facturen maken wij op verzoek van Governance & Integrity 
gedeeltelijk openbaar. Bedragen zijn op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de 
Wob geanonimiseerd. De bedragen zijn nog actueel en kunnen derhalve een ongewenste inzicht 
geven in hun financiële bedrijfsvoering. Hierdoor kan hun concurrentiepositie worden aangetast. Het 
belang van openbaarmaking weegt dan ook minder zwaar dan de onevenredige benadeling voor 
Governance & Integrity.

Wij hebben tevens gegevens onleesbaar gemaakt waarvan openbaarmaking inbreuk maakt op de 
persoonlijke levenssfeer en privacy van de medewerkers van Governance & Integrity. Het betreft 
zowel persoonsgegevens (IMAW) als gegevens waaruit de identiteit van natuurlijke personen kan 
worden herleid. Het onleesbaar maken is gebaseerd op de uitzonderingsbepalingen in artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder e en g van de Wob
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Besluit
De ingevulde vragenlijsten kunnen op grond van artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e en g, van de 
Wob niet openbaar gemaakt worden. Het belang van openbaarmaking weegt niet op tegen het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen dan wel van het 
belang van het voorkomen van onevenredige benadeling. De opdrachtverstrekkingen en facturen 
worden op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e en g, van de Wob gedeeltelijk 
openbaargemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 
Namens het college van burgemeester en wethouders,

fdelingsmanager Bestuur en Communicatie

Rechtsbescherming
Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken bij de Gemeenteraad postbus 511, 
2003 PB Haarlem, ü moet dan binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een 
bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- uw naam en adres
- de verzenddatum van uw brief
- het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de reden voor uw bezwaar
- uw handtekening

Vermeldt in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaar'.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.Wel kunt u in 
afwachting van behandeling van uw bezwaarschrift om een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld in 
de vorm van schorsing, verzoeken. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Dit verzoek moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift 
en kan alleen gedaan worden als u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek zijn griffierechten verschuldigd.
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