
Eelde, 25 oktober 2021

GGD Groningen
t.a.v Jos Rietveld
Postbus 584
9700 AN Groningen

Onderwerp: Indiening Wob-verzoek inzake situatie nachtopvang voor asielzoekers Ter Apel

Zeer geachte Jos Rietveld,

Ondergetekende  dient bij u een wob-verzoek in. Graag
ontvangen wij in kopie alle documenten bij of onder u inzake de situatie in de nachtopvang
dan wel noodopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wat ik precies in kopie opvraag,
wordt hieronder nader uitgewerkt. Op een eerder moment is geprobeerd om inzage te
krijgen in de documenten via de afdeling communicatie. Dat verzoek is niet ingewilligd.

Bestuurlijke aangelegenheden van belang in dit Wob-verzoek zijn uw taken inzake:
volksgezondheid; integriteit; goede bestuursvoering.

Het Wob-verzoek
1. Ik vraag om kopie van alle documenten bij of onder u inzake de

nachtopvang/noodopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel tussen 05-10-2021 en
25-10-2021, waaronder:

1.1 notities
1.2 rapporten

Overweging bij het gevraagde
Mocht u op een of meer onderdelen overwegen over te gaan tot niet-integrale verstrekking
van het gevraagde dan verzoek ik om een goede motivering van de weigeringen per [deel
van] document en om terughoudendheid bij het weigeren.
Mocht u delen weigeren dan verzoek ik u subsidiair om ambtshalve beperkte verstrekking.

Inventarislijst
In het kader van de Wob hoeft u geen nieuwe documenten op te stellen toch vraag ik u om
een inventarislijst van de onder de reikwijdte van dit verzoek vallende documenten
onderdeel te laten zijn van de primaire beslissing.
Dit verzoek is gebaseerd op het zorgvuldigheidsbeginsel in de Awb en in overeenstemming
met een groeiend gebruik in de verstrekkingspraktijk. Alleen met zo een lijst geeft een
primaire beslissing een uitputtend beeld van de onder het verzoek vallende documenten. In
de lijst zie ik graag per document aangegeven: verstrekt / deels geweigerd / geheel
geweigerd, en bij weigeringen per weigering de grond, de motivering en de weging ten
opzichte van het algemeen belang.



Verstrekkingsvoorkeur
Bij de verstrekking gaat mijn voorkeur uit naar digitale, bij voorkeur in Word of Excel
inleesbare, kopieën voor zover de originelen digitaal zijn; en papieren kopieën in de gevallen
waarin de documenten alleen op papier beschikbaar zijn.

Overleg, voortvarende aanpak en Wob art. 6
Tijdens de behandeling van dit verzoek ben ik beschikbaar voor overleg over manieren
waarop aan dit verzoek gevolg gegeven kan worden. Als ondergrenzen voor zo een overleg
zie ik wat Wob en Awb daarover aangeven, waaronder het motiverings- en
zorgvuldigheids-beginsel en de tijdigheidsvereiste zoals verwoord in Wob art. 6.

Dit betekent dat als u overleg wil dat ik:
- dat graag binnen de eerste 28 dagen verneem;
- het bijzonder op prijs stel als u ruim voor het overleg aan mij levert uw

vragen/knelpunten en als de bewerkelijkheid een aspect is een document- althans
een onderwerp-register, bijvoorbeeld gebaseerd op uw DMS;

- aan het overleg aanschuift tenminste één bestuursrechtelijk bevoegde ambtenaar.

Helaas is het zo dat in meer dan 80% van alle Wob-verzoeken de overheid inzake de
beslistermijn de wet overtreedt. Indien u verdaging voorbij de 56 dagen grens meent nodig
te hebben verzoek ik u daar in een vroeg stadium onder overlegging van de gronden en een
voorstel voor de verdagingsdatum met mij over in contact te treden.
Gebeurt dit niet, of niet tijdig of anderszins onvoldoende dan zal ik een ingebrekestelling
indienen.

Dit gezegd hebbend vertrouw ik op een voortvarende aanpak van deze Wob-procedure.

Met vriendelijke groet,





 

 

Bezwaarmogelijkheid 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 
verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. 
Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift 
naar GGD Groningen, afdeling directie, postbus 584, 9700 AN Groningen. 
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de 
beslissing waartegen u bezwaar maakt.  
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