Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: donderdag 28 januari 2021 13:55
Aan: 'Rita Kleijwegt' (Gemeente Arnhem)
Onderwerp: Verzoek m.b.t. redigeren documenten: wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten (en overige WOB-verzoeken)
Geachte mevrouw Kleijwegt,
M.b.t. het redigeren van de documenten willen we u vriendelijk verzoeken om de namen van alle publieke figuren
zoals wethouders maar ook bijvoorbeeld de betrokken ambtenaren zichtbaar te laten. Er is sprake van een zwaar
wegend belang van openbaarmaking m.b.t. het niet nakomen van de resultaat- en inspanningsverplichting met
financiële en psychische schade als gevolg. Door de grove nalatigheid en mogelijk een misdrijf zijn en worden de
algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar gebracht. Indien aan ons verzoek geen gehoor gegeven wordt
vragen we u te motiveren waarom de bescherming van de persoonlijke levenssfeer prevaleert. Dit verzoek geldt ook
voor onze overige WOB-verzoeken.
“Er dient altijd een afweging gemaakt te worden tussen het belang van openbaarmaking en het belang van eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer. Dus óók indien er sprake is van een ambtenaar die uit hoofde van zijn functie niet in de
openbaarheid treedt. Het enkele feit dat iemand niet in de openbaarheid treedt, was volgens de Rechtbank Amsterdam
qua motivering dan ook niet voldoende. Het is dus noodzaak om altijd te motiveren waarom de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer prevaleert.”
“Zodra er sprake is van een Wob-verzoek dat mede ziet op de openbaarmaking van persoonsgegevens van ambtenaren,
moet eerst beoordeeld worden of de betreffende ambtenaar uit hoofde van zijn functie in de openbaarheid treedt. Indien
dat niet het geval is, kan niet klakkeloos volstaan worden met het weigeren van openbaarmaking. Ook in die gevallen
moet worden gemotiveerd waarom het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan
het belang van openbaarmaking.”

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28
https://www.justionadvocaten.nl/nieuws/hoe-om-te-gaan-met-persoonsgegevens-van-ambtenaren-hetkader-van-de-wob
Documenten t.a.v. dit WOB-verzoek:
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tavwob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-06-arnhemspeil-verzoek-besluit-en-vaststelling-dwangsom-tav-wob-verzoektav-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-04-arnhemspeil-melding-overschrijden-wettelijke-termijn-wob-verzoek-tavcommunicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-02-arnhemspeil-awn-wob-verzoek-tav-communicatie-2020-mbt-locaties-voorwoonboten.pdf
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem)
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 13:26
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: RE: 2021-01-13 ontvangstbevestiging - verdaging.pdf

Geachte mevrouw en meneer Spaander en meneer Schout
Hartelijk dank voor uw bericht en uw begrip en geduld in dit dossier.

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 15:02
Aan: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem)
Onderwerp: RE: 2021-01-13 ontvangstbevestiging - verdaging.pdf
Geachte mevrouw Kleijwegt
We zien de documenten graag op 1 februari tegemoet. Wij ontvangen de documenten graag digitaal aangezien het
uitprinten van de documenten een onnodige belasting geeft op de natuur en het klimaat.
Met hartelijke groet, kind regards
Marloes Spaander
Communication Manager
+31 (0) 6 2888 3999
www.edsp.eco

Van: Rita Kleijwegt (Gemeente Arnhem)
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 12:48
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: 2021-01-13 ontvangstbevestiging - verdaging.pdf
Urgentie: Hoog

Geachte meneer en mevrouw Spaander en meneer Schout
Bijgaand ontvangt u de brief inzake het door u ingediende Wob-verzoek van 2 november 2020.
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-13-gemeente-arnhem-reactie-op-verzoek-besluit-en-vaststellingdwangsom-tav-wob-verzoek-tbv-communicatie-2020-mbt-locaties-voor-woonboten.pdf
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Onderwerp: WOB verzoek 2 november 2020

Geachte heer en mevrouw Spaander, en de heer Schout
Per brief van 6 januari 2021 heeft u ons een verzoek tot besluit en vaststelling dwangsom tav overschrijden WOB
verzoek gezonden. U geeft aan dat u ondanks uw reminder van 4 december 2020 geen reactie heeft ontvangen op
uw WOB verzoek van 2 november 2020.
Wij bieden u hiervoor onze oprechte verontschuldigingen aan. Door een interne miscommunicatie is dit Wob verzoek
niet tijdig in behandeling genomen.
Inmiddels is dit wel geschied en worden de stukken verzameld. Naar verwachting zal in de week van 18 januari 2021
kunnen worden overgaan tot het anonimiseren van de stukken, waarna deze aan u worden toegezonden.
Wij verzoeken u akkoord te gaan met het op uiterlijk 1 februari 2021 verstrekken van de door u verzochte stukken.
Dwangsom wegens niet tijdig nemen van een besluit
In uw brief van 6 januari 2021 verzoekt u ons naast het nemen van een besluit de daarbij verbeurde dwangsom vast
te stellen wegens het niet tijdig nemen van een besluit in het kader van een Wob verzoek. Wij zullen hier in het
besluit op uw verzoek, dus uiterlijk 1 februari 2021, op terugkomen.
Nogmaals bieden wij u onze oprechte excuses aan voor het uitblijven van een besluit inzake uw Wob-verzoek.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, namens
het college,

Marianne de Widt
Hoofd van de afdeling Vastgoedmanagement
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