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Betreft:
In gebreke stelling van het college
Wegens niet tijdig beantwoorden WOB-verzoek

Amsterdam, 18 juni 2019

Geacht College,

Op 5 april 2019 hebben 7 vertegenwoordigers van de bewoners en een vertegenwoordiger
van de ondernemersvereniging, woonachtig, of bedrijf voerend, rondom de 24-uurs
opvanglocatie aan de van Leijenberghlaan uw college een “verzoek in het kader van de
wet openbaar bestuur” (WOB) gestuurd. Daarin werd uw college verzocht alle stukken met
betrekking tot de locatiekeuze voor deze 24-uursopvang aan de van Leijenberghlaan aan
verzoekers openbaar te maken. In uw reactie op dat verzoek berichtte u ons schriftelijk op
2 mei het volgende:
“Gelet op artikel 6 eerste lid WOB dienen wij uiterlijk 7 mei 2019 op uw verzoek te
beslissen. Aangezien de boordeling van uw verzoek meer tijd en werk vergt, verdaagt de
gemeente de beslissing op uw WOB-verzoek op grond van artikel 6 tweede lid WOB met
vier weken, dat wil zeggen tot uiterlijk 4 juni 2019. Er zijn bij de gemeente meerdere
WOB-verzoeken over het onderwerp ongedocumenteerden ingediend. Het is mogelijk dat
we in de beslissing op uw WOB-verzoek (gedeeltelijk) verwijzen naar beslissingen op deze
andere WOB-verzoeken”.
In afwachting van uw beslissing na voorgaande bericht kregen wij precies op 4 juni per
mail uw volgende bericht. Dit luidde als volgt:
“De gemeente heeft in reactie op uw WOB verzoek van 5 april laten weten dat de
beslistermijn is verdaagd tot 4 juni. Helaas moet ik u melden dat de beslissing over het
WOB verzoek nog niet genomen kan worden. De reden daarvoor is dat er een samenhang is
met een ander WOB verzoek, met vergelijkbare strekking. Dit WOB verzoek wordt eerst
afgehandeld (en de documenten openbaar gemaakt). De beslissing op uw WOB verzoek
wordt daarna genomen. Uiteraard informeren we u hier over. Ik verwacht dat we daar
volgende week bericht over kunnen geven”.
Niet alleen is het nu al ruim meer dan een week na de door u gebruikte wettelijke ruimte
voor uitstel tot 4 juni 2019, maar u zult ook op de hoogte zijn van het feit dat de WOB
geen ruimte biedt voor een verdere verlenging van de termijn voor de beantwoording van
het verzoek. Ook de door u gegeven reden doet daaraan niets af; in tegendeel.
Dit laat ons derhalve geen andere keus dan u, college van de gemeente Amsterdam, in
gebreke te stellen aangaande het beantwoorden van ons verzoek gelet op de wettelijke
bepalingen voor de beantwoording van een verzoek op basis van de WOB.

Conform het daartoe bepaalde in Artikel 6:12 van de Algemene wet Bestuursrecht stellen
wij u de komende 2 weken in staat om alsnog te voldoen aan uw wettelijke plicht om op
ons verzoek ten aanzien van de WOB een besluit te nemen. De datum waarop deze termijn
verloopt is 3 juli 2019.
Mochten wij op deze datum nog geen besluit van u hebben ontvangen op ons verzoek dan
zullen wij ten gevolge van het uitblijven van dat besluit, conform Artikel 6.12 van de
Algemene Wet Bestuursrecht, beroep aantekenen bij de bestuursrechter van de rechtbank
te Amsterdam.
Met vriendelijke groet,
(namen bewoners, VVE’s, ondernemersvereniging)

