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NH Media 

Postbus 9823 

1006 AM  AMSTERDAM 

 

Uw kenmerk  

Uw brief van  

Zaaknummer Z-21-179032 

Documentnummer  

Bijlage(n) 2 

Telefoonnummer 0229 856000 

Verzonden 15 februari 2022 

   

Behandelend ambtenaar 

Onderwerp Besluit op uw Wob verzoek 

 

 

Geachte , 

 

U heeft op 6 december 2021 per brief een verzoek gedaan tot het openbaar maken van informatie 

op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wij hebben uw verzoek op 

7 december 2021 ontvangen. 

 

Op 28 december 2021 hebben wij u per e-mail een ontvangstbevestiging gestuurd. In deze 

ontvangstbevestiging hebben wij aangegeven dat het achterhalen en opzoeken van de door u 

gevraagde documenten meer tijd kost en het niet mogelijk is binnen de wettelijke beslistermijn van 

vier weken op uw verzoek te beslissen. Gelet daarop hebben wij de beslissing op uw verzoek met 

vier weken  verdaagd. 

 

Helaas hebben wij het Wob verzoek niet binnen de wettelijke termijn kunnen aanleveren omdat het 

verzoek honderden documenten omvat. Op 3 februari 2022 hebben wij u hiervan op de hoogte 

gebracht. Wij hebben aangegeven dat wij ons er volledig voor inzetten om het besluit en de daarbij 

behorende documenten uiterlijk dinsdag 15 februari 2022 of zoveel eerder als mogelijk is, aan u aan 

te leveren. U heeft dit bericht en het uitstel per omgaande bevestigd.  

 

U verzoekt ons om aan u de volgende informatie toe te zenden: 

1. Alle versies van het rapport naar aanleiding van de Quick Scan Bestuurskracht. 

2. Alle communicatie (e-mail, Whatsapp, etc.) met onderzoeker Werner Holzmann naar 

aanleiding van de Quick Scan Bestuurskracht. 

3. Alle communicatie tussen het college, de raad en ambtenaren van de gemeente 

Medemblik naar aanleiding van de Quick Scan Bestuurskracht. 

4. Alle communicatie met de Provincie Noord-Holland naar aanleiding van de Quick Scan 

Bestuurskracht. 

5. Alle interviews die zijn gedaan ten behoeve van de Quick Scan Bestuurskracht. 
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6. Een overzicht van de kosten voor de Quick Scan Bestuurskracht. Of anders alle facturen 

die betrekking hebben op kosten die zijn gemaakt voor de Quick Scan Bestuurskracht. 

 

Wettelijk kader 

Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan een ieder 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. Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. 

Voor de overwegingen en relevante wetsartikelen verwijs ik u naar het onderdeel Overwegingen.  

 

Besluit 

Wij hebben besloten om de door u gevraagde documenten die bij ons aanwezig zijn en onder uw 

Wob verzoek vallen aan u openbaar te maken. U geeft in uw Wob verzoek aan de documenten bij 

voorkeur digitaal te willen ontvangen. Wij zullen dit besluit en de documenten daarom digitaal aan 

u ter beschikking te stellen.  

 

Methode van onderzoek 

Om de documenten te verzamelen zijn alle documenten met betrekking tot de Quickscan 

Bestuurskracht opgevraagd bij de diverse afdelingen en is in ons registratie systeem (Decos) gezocht 

naar zaken met betrekking tot de Quickscan Bestuurskracht. Tevens is gebruik gemaakt van 

zoekopdrachten, uitgezet bij de DeSom (ICT), waarbij is gezocht op specifieke steekwoorden 

(Quickscan Bestuurskracht) in persoonlijke mailboxen.  

 

Zienswijze 

Voorts zijn wij op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verplicht om 

derde-belanghebbenden te vragen om hun zienswijze te geven op het verstrekken van documenten 

die van hen afkomstig zijn. Uw verzoek omvat ook documenten van derde-belanghebbenden. 

Daarom hebben  wij de volgende bedrijven en personen om een zienswijze gevraagd: 

Holzmann Consultants & Associates  

Simons Van de Wiel 

 

Bovenstaande bedrijven en personen hebben allen aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het 

openbaar maken van documenten die van hen afkomstig zijn.  
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Overwegingen 

De persoonlijke levenssfeer  

Gelet op het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer hebben wij besloten de 

gegevens, die herleidbaar zijn tot personen te verwijderen uit de betreffende documenten. Wij 

hebben hierin de afweging gemaakt dat de eerbiediging van de persoonlĳke levenssfeer zwaarder 

weegt dan het belang van openbaarmaking. Dit geldt niet voor gegevens van politieke ambtsdragers 

en ambtenaren met een functie, waarvan verwacht mag worden dat zij in de openbaarheid treden 

of kunnen treden.  

 

Voor zover bedrijfsgegevens van de betrokken ondernemingen zoals contactgegevens van 

werknemers al openbaar zijn, zijn deze niet verwijderd uit de documenten. 

Bedrijfscontactgegevens en gegevens van werknemers die niet openbaar zijn, zijn wel verwijderd. 

 

Persoonlijke beleidsopvattingen en intern beraad 

Ingevolge artikel 11 lid 1 van de Wob wordt in geval van een verzoek om informatie uit documenten, 

opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie verstrekt over daarin opgenomen 

persoonlijke beleidsopvattingen. Artikel 1 aanhef en onder f van de Wob definieert persoonlijke 

beleidsopvattingen als “een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen 

over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten”.  Ook 

advies van derden dat bedoeld is om alleen binnen de gemeente te gebruiken valt onder intern 

beleid. 

 

In de toelichting in de Rijksbrede Wob-leidraad van 21 juni 2021 wordt beschreven dat met intern 

beraad en persoonlijke beleidsopvattingen wordt bedoeld: 

 Intern beraad: een document dat is opgesteld met de bedoeling om het binnen de overheid 

te gebruiken bijvoorbeeld ambtelijke adviezen met voorstellen tot besluitvorming, 

ambtelijke nota's, concepten voor de beantwoording van Kamervragen, correspondentie 

tussen bewindspersonen, e-mailcorrespondentie tussen ambtenaren en adviezen van de 

Landsadvocaat. 

 Persoonlijke beleidsopvatting: bijvoorbeeld meningen, voorstellen, adviezen, 

risicoafwegingen, argumenten, aanbevelingen en conclusies van één of meer personen over 

een bestuurlijke aangelegenheid. 

 

Onder uw Wob verzoek valt een aantal documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern 

beraad waarin persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen. Gelet op bovenstaande hebben wij 

de persoonlijke beleidsopvattingen die herleidbaar zijn tot een persoon of (een groep van) personen 

verwijderd in de betreffende documenten.  

 

Bedrijfsgevoelige informatie  

Bedrijfsgevoelige informatie is onleesbaar gemaakt overeenkomstig artikel 10 eerste lid, onder c 

van de Wob; Bedrijfs- en fabricagegegevens, voor zover deze vertrouwelijk aan de overheid zijn 

meegedeeld. 
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Informatie die reeds openbaar is gemaakt 

Bij de afdeling communicatie berust een aantal documenten met vragen vanuit NH media aan de 

gemeente Medemblik. De documenten met vragen afkomstig van een medewerker van NH media 

( ) zijn met de beantwoording van deze vragen al openbaar gemaakt aan NH media. 

Nu deze documenten al openbaar zijn gemaakt, vallen deze niet onder de reikwijdte van de Wob en 

zullen daarom niet worden aangeleverd.  

   

Uw vraag 

1. Alle versies van het rapport naar aanleiding van de Quick Scan Bestuurskracht. 

Onze reactie 

Hoewel conceptrapporten onder de uitzondering van artikel 11 lid 1 van de Wob vallen hetgeen is 

bevestigd in jurisprudentie (ECLI:NL:RVS:2018:2424), zijn wij bereid om deze in het kader van 

transparantie toch openbaar te maken. Alle conceptrapporten die hebben geleid tot het definitieve 

rapport worden daarom integraal aan u verstrekt.  

 

Uw vraag 

2. Alle communicatie (e-mail, Whatsapp, etc.) met onderzoeker Werner Holzmann naar 

aanleiding van de Quick Scan Bestuurskracht. 

Onze reactie 

Alle documenten die communicatie bevatten met de onderzoeker Werner Holzmann worden 

verstrekt. Tijdens dit onderzoek zijn de onderzoeker en de gemeente ondersteund door het bedrijf 

Simons Van de Wiel. Aangezien er een duidelijke samenwerking is geweest bij het tot stand komen 

van het rapport hebben wij besloten de communicatie met (de medewerkers van) Simons Van de 

Wiel, voor zover deze betrekking had op dit onderzoek en het tot stand komen van het rapport 

Quick Scan Bestuurskracht, ook te verstrekken.  

 

Uw vraag 

3. Alle communicatie tussen het college, de raad en ambtenaren van de gemeente 

Medemblik naar aanleiding van de Quick Scan Bestuurskracht. 

Onze reactie  

Wij verstrekken alle documenten die communicatie bevatten tussen het college, de raad en 

ambtenaren van de gemeente Medemblik naar aanleiding van de Quick Scan Bestuurskracht.  

 

De e-mails met bijlagen vinden hun oorsprong in meerdere mailboxen. Aangezien er documenten 

van e-mails met bijlagen zijn verstrekt die aan meerdere medewerkers van de gemeente zijn 

gestuurd, komen deze documenten regelmatig meerdere keren voor in de stukken.  

 

Ook zijn er documenten verstrekt van mails met bijlagen die verschillende onderwerpen bevatten. 

De informatie in deze e-mails en bijlagen die geen betrekking hebben op de Quick Scan 

Bestuurskracht vallen niet onder de reikwijdte van dit Wob verzoek. Daarom is de informatie in de 

desbetreffende e-mails onleesbaar gemaakt.  
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Uw vraag 

4. Alle communicatie met de Provincie Noord-Holland naar aanleiding van de Quick Scan 

Bestuurskracht. 

Onze reactie  

Wij verstrekken alle documenten die communicatie bevatten met de Provincie Noord-Holland naar 

aanleiding van de Quick Scan Bestuurskracht. Deze communicatie heeft betrekking op het aanvragen 

van een subsidie voor het uitvoeren van het onderzoek Quick Scan Bestuurskracht . Voor de 

volledigheid vertrekken wij ook de documenten met betrekking tot de aangevraagde subsidie.  

 

Uw vraag 

5. Alle interviews die zijn gedaan ten behoeve van de Quick Scan Bestuurskracht. 

Onze reactie 

Wij maken de interviews niet aan u openbaar omdat deze documenten niet bij ons berusten of 

behoren te berusten en er op ons geen verplichting rust op grond van de Wob om de documenten 

elders te vergaren.   

 

Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan een ieder 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.  

 

De door u opgevraagde interviews berusten niet bij de gemeente Medemblik. De interviews zijn 

afgenomen door de heer Werner Holzmann tijdens het uitvoeren van zijn opdracht en zijn bedrijf 

Holzmann Consultants & Associates BV is ook de feitelijke verblijfplaats van de interviews.  

 

De interviews behoren ook niet bij de gemeente Medemblik te berusten. Het bedrijf Holzmann 

Consultants & Associates is immers geen bedrijf dat werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van 

een bestuursorgaan.  

 

Op basis van bovenstaande zijn wij van mening dat documenten die feitelijk verblijven bij het 

bedrijf Holzmann Consultants & Associates geen documenten zijn die bij het college berusten of 

behoren te berusten. Buiten de gevallen waarin de stukken waarvan openbaarmaking is gevraagd bij 

het aangezochte orgaan behoren te berusten, bevat de Wob, geen verplichting voor dat orgaan (in 

dit geval de gemeente Medemblik) om die documenten van elders te vergaren.  

 

Uw vraag 

6. Een overzicht van de kosten voor de Quick Scan Bestuurskracht. Of anders alle facturen 

die betrekking hebben op kosten die zijn gemaakt voor de Quick Scan Bestuurskracht. 

Onze reactie 

Wij hebben geen in een document vastgelegd overzicht van de kosten voor de Quick Scan 

Bestuurskracht. Wij verstrekken u alle facturen die betrekking hebben op de Quick Scan 

Bestuurskracht van Holzmann Consultants & Associates BV en Simons Van de Wiel. Simons Van de 
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Wiel heeft meer werkzaamheden voor ons heeft uitgevoerd dan alleen de werkzaamheden ten 

behoeve van de Quick Scan Bestuurskracht. Deze overige werkzaamheden vallen niet onder de 

reikwijdte van uw Wob verzoek. Aangezien de werkzaamheden verricht ten behoeve van de Quick 

Scan Bestuurskracht niet apart zijn gefactureerd, hebben wij de eindbedragen van deze facturen 

verwijderd. Het totaalbedrag van de kosten met betrekking tot Quick Scan Bestuurskracht van 

Simons Van de Wiel bedraagt  € 8.837,50. 

 

 

Vragen 

Heeft u vragen? Belt u ons dan op werkdagen (maandag t/m donderdag) tussen 08.30 en 17.00 uur 

of op vrijdag tussen 08.30 en 14.00 uur. Het telefoonnummer is 0229 856000. Wij zijn u graag van 

dienst. Houd zaaknummer en documentnummer bij de hand, dan kunnen wij u sneller helpen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Griekspoor 

 

 

F.R. Streng 

 

Bijlage  

1. overzicht niet geanonimiseerde persoonsgegevens 

2. overzicht aangeleverde documenten 

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een 

bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum. 

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 

- uw naam en adres; 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt 
- datum en ondertekening. 
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Per e-mail of internet 

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt 

genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel 

in behandeling genomen. 

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is 

geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) 

hebben. 

Voorlopige voorziening  

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.  

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening 

te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. 

Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het 

verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de 

Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek 

om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 
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Bijlage 1 overzicht niet geanonimiseerde persoonsgegevens 

 

Gelet op het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer hebben wij besloten de 

gegevens, die herleidbaar zijn tot personen te verwijderen uit de betreffende documenten. Dit 

geldt niet voor gegevens van politieke ambtsdragers en ambtenaren met een functie, waarvan 

verwacht mag worden dat zij in de openbaarheid treden of kunnen treden.  

 

Politieke ambtsdragers en ambtenaren met een functie, waarvan verwacht mag worden dat zij in de 

openbaarheid treden of kunnen treden zijn: 

 

 Wethouder inclusief het op de website1 vermelde mailadres  

 Leden van de griffie met mailadres: griffie@medemblik.nl  

 Het college met mailadres: info@medemblik.nl  

 

Bedrijfsgegevens beschikbaar op  het internet 

 Holzmann Consultants & Associates BV 

Valkenstraat 9 

4847 TH Teteringen 

Nederland 

 

 Simons en van de Wiel 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Met de website wordt de website van de gemeente Medemblik bedoeld 

Marike Simons 06 41571818 

Maud van de Wiel 06 24605360 

mailto:griffie@medemblik.nl
mailto:info@medemblik.nl

