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Geachte
Op 3 april 2020 heeft u twee verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gezonden
aan de gemeente Den Helder. In het eerste verzoek vraagt u om openbaarmaking van alle documenten
(waaronder - maar niet beperkt tot - besluiten, sms-berichten, e-mailberichten en whatsapp-berichten) van
en aan de gemeente inzake de tewerkstelling vant
in de periode oktober
2017 - januari 2020 bij de gemeente als Afdelingsmanager a.i. Concernstaf. In het tweede verzoek vraagt
u om openbaarmaking van alle documenten (waaronder - maar niet beperkt tot - besluiten, sms-berichten,
e-mailberichten en whatsapp-berichten) van en aan de gemeente inzake de tewerkstelling van
1 de periode december 2018 - januari 2020 bij de gemeente als Projectleider Kadernota
2020.
Op 20 mei 2020 is bij besluit met kenmerk 2020-018543 besloten op het eerste Wob-verzoek. Bij besluit
van 25 mei 2020 met kenmerk 2020-018544 is besloten op het tweede Wob-verzoek. De Wob-verzoeken
zijn gehonoreerd en de betreffende stukken zijn conform de bij de besluiten gevoegde inventarislijst
openbaar gemaakt en aan u toegezonden. In de stukken is de informatie waarbij het belang van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer dient te prevaleren boven het belang van openbaarheid van
informatie, onleesbaar gemaakt.
Uw bezwaar
Op 9 juni 2020 heeft u tegen beide besluiten bezwaar gemaakt. U heeft verzocht de bezwaren gevoegd te
behandelen. U heeft (samengevat) naar voren gebracht dat het aantal gewerkte uren en bedragen in de
documenten geen persoonsgegevens zijn en deze informatie daarom ten onrechte is weggelakt. Voorts
stelt u dat, vanwege het maatschappelijk debat over vergoedingen aan ambtenaren en uw rol als "Social
Watchdog", een ruimer recht op informatie bestaat. Daarnaast stelt u dat niet alle nota's openbaar zijn
gemaakt. De nota's over geheel 2019 van de gemeente Bloemendaal ontbreken en het is onwaarschijnlijk
dat nota's over eerdere perioden wel bestaan en betreffende de latere niet.
Uw bezwaren zijn in de vergadering van 9 september 2020 van de Commissie bezwaarschriften Algemene
Kamer (hierna: de commissie) behandeld. Op 22 september 2020 heeft de commissie het college van
Burgemeester en Wethouders geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren.
Het college heeft besloten dit advies over te nemen. Voor de motivering van de onderhavige beslissing op
bezwaar verwijst het college naar de overwegingen die in het advies van de commissie ter zake zijn
opgenomen, welke hier als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd.
Beslissing op bezwaar
Gelet op de bovenstaande overwegingen besluit ik uw bezwaren van 9 juni 2020 tegen de besluiten van
20 mei 2020 met kenmerk 2020-018543 en van 25 mei 2020 met kenmerk 2020-018544 ontvankelijk te
verklaren.
Voorts besluit ik de bezwaren gegrond te verklaren voor zover daarin de informatie betreffende de
salarisschaal onleesbaar is gemaakt.
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Het bezwaar wordt eveneens gegrond verklaard voor zover dat is gericht tegen het niet verstrekken van de
alle documenten betreffende nota's van de gemeente Bloemendaal die betrekking hebben op het Wobverzoek. De documenten met daarin zichtbaar de informatie over de salarisschaal en de ontbrekende nota's
treft u bij deze beslissing op bezwaar aan conform bijgevoegde inventarislijst. In de nota's is de informatie
waarbij het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dient te prevaleren boven het belang
van openbaarheid van informatie, onleesbaar gemaakt.
Voor het overige verklaar ik de bezwaren ongegrond.
De commissie merkt in haar advies op dat de bestreden besluiten ondertekend zijn door de
gemeentesecretaris en niet door of namens het college. Met deze beslissing op bezwaar wordt dit
bevoegdheidsgebrek gerepareerd en worden de besluiten van 20 mei 2020 met kenmerk 2020-15183 en van
25 mei 2020 met kenmerk 2020-15184 door mij bekrachtigd met inachtneming van hetgeen in deze beslissing
op bezwaar is bepaald.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
~

Jeroen Nobel
burgemeester

i

Robert Reus
gemeentesecretaris

Bent u het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht
beroep instellen. Dit doet u door binnen zes weken na de dag na de datum van bekendmaking - dat is de dag na de datum van
verzending - een gemotiveerd beroepschrift te sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. U dient ervoor te zorgen dat het beroepschrift is ondertekend en ten minste de datum, de naam en adres van
degene die beroep instelt en een omschrijving van de beslissing waartegen het beroepschrift is gericht bevat, alsmede de
redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing. Ook dient u zo mogelijk een afschrift van de bestreden beslissing mee
te sturen.
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2020
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van 9 juni

Documenten, behorende bij besluit van 20 mei 2020 met kenmerk 2020-1501853 met alsnog zichtbaar de
informatie betreffende de salarisschaal:
1. Formulier openstelling (vacante) functies 2017
2. Detacheringsovereenkomst
3. E-mail d.d. 12 september 2017 inclusief bijlage detacheringsovereenkomst
Documenten, behorende bij besluit van 25 mei 2020 met kenmerk 2020-1501854 met alsnog zichtbaar de
informatie betreffende de salarisschaal:
1. Detacheringsovereenkomst
2. Detacheringsovereenkomst (concept)
3. Detacheringsovereenkomst ( ondertekende versie)
4. Detacheringsovereenkomst (ondertekende versie met stempel postkamer)
5. E-mail 14 februari 2019 inclusief bijlage Detacheringsovereenkomst
6. E-mail 22 februari 2019 inclusief bijlage Detacheringsovereenkomst
Ontbrekende nota's over 2019
1. Factuur september- december 2017 d.d. 31 december 2017
2. Factuur 1 ° kwartaal 2018 d.d. 11 april 2018
3. Factuur 2 kwartaal 2018 en 3° kwartaal 2018 d.d. 24 oktober 2018
4. Factuur 3° kwartaal 2018 (gecorrigeerd en 4° kwartaal 2018 31 december 2018
5. Factuur 1 kwartaal 2019 en 2° kwartaal 2019 d.d. 10 juli 2019

