
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Memo 
 

Aan : De gemeenteraad 
Van : College van B en W 
Datum : 8 april 2016 
In afschrift aan : College van B en W 
Registratienummer :  
Bijlagen : Brief aan indieners Wob-verzoek 
Onderwerp : Behandeling Wob-verzoeken in verband met opvang vluchtelingen 
   

 
 
Tijdens de inspraakbijeenkomst van 6 april 2016 over de opvang van vluchtelingen in de 
gemeente Ede hebben diverse insprekers opmerkingen gemaakt over de wijze waarop het 
college van B en W met de behandeling van Wob-verzoeken over dit thema is omgegaan. 
Leden van uw raad hebben er tijdens de bijeenkomst enkele vragen over gesteld. 
 
In deze memo lichten wij u de gang van zaken toe en leggen we uit welke stappen we na 6 april 
hebben genomen. Dat doen we aan de hand van drie punten:  
 

• Proces van beantwoording van de Wob-verzoeken 

• Inhoudelijke beantwoording van de Wob-verzoeken 

• Actie richting de inwoners die een Wob-verzoek hebben gedaan 
 
 

1. Proces 
De gemeente heeft 11 Wob-verzoeken ontvangen over het onderwerp opvang vluchtelingen.  
Hiervan is 1 verzoek afgehandeld en valt 1 verzoek niet onder de noemer Wob-verzoek. 
 
Van de 9 nog te behandelen Wob-verzoeken vallen er 7 buiten de termijn. Bij deze verzoeken is 
de termijn voor afhandeling verstreken. 
 

Termijnen Wob-verzoeken 
De aangesproken overheidsinstantie beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek om 
informatie. Uiterlijk doet zij dit binnen 4 weken vanaf de dag na de ontvangst van het 
verzoek. Deze termijn kan het bestuursorgaan verlengen met maximaal 4 weken. Dit moet 
de instantie die het verzoek behandelt schriftelijk en gemotiveerd meedelen voordat de 
eerste 4 weken zijn verstreken. Soms bevat een Wob-verzoek zo veel informatie dat ook de 
verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te verzamelen en beoordelen. In dat 
geval worden verdere afspraken gemaakt met de indiener over de afhandeling. 

 
Bij de behandeling van de Wob-verzoeken hebben de betrokken ambtenaren de verzoeken 
tegelijk willen beantwoorden. Het betreft uitgebreide verzoeken, die een zoektocht vereisten in 
het digitale en papieren archief van de gemeente. Ook moest worden afgestemd met wat al 
openbaar is gemaakt via de website van de gemeente.  
 
Kortom: de focus van afhandeling lag uitsluitend op volledigheid en een tegelijke 
beantwoording, waardoor de termijn van beantwoording is verwaarloosd en zelfs overschreden.  
 
In de ambtelijke praktijk wordt bovendien nog wel eens geredeneerd dat de afhandeltermijn 
voor een Wob-verzoek feitelijk 10 weken is. Hierbij houdt de gemeente dan rekening met de 2 
extra weken na ingebrekestelling. Deze handelswijze keurt het college af.  De burgemeester 
heeft de betrokken ambtenaren hierop persoonlijk aangesproken en dit is een leermoment voor 
de organisatie. 
 

 
 

College van B en W 
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2. Inhoud 
In Notubox hebben wij de brieven geplaatst, die zijn uitgegaan naar de negen indieners van een 
Wob-verzoek. De aan hen verstrekte documenten hebben wij voor u als raadsleden ter inzage 
gelegd in de raadsleeskamer. 
 
Een groot deel van de gestelde vragen zijn formeel geen verzoek in het kader van de Wob, 
maar zijn informatievragen. Op de gemeentelijke website is al veel informatie te vinden. Ook zijn 
veel vragen van inwoners ontvangen, die zijn gebundeld en beantwoord op de website. Ook 
hebben wij al veel van de gevraagde documenten langs die weg openbaar gemaakt. Zie 
hiervoor www.ede.nl/vluchtelingen. Veel van de gestelde vragen zijn dan ook al eerder 
beantwoord. Desalniettemin zijn alle gestelde informatievragen (nogmaals) beantwoord.  
 
Toetsingskader 

Voor zover brieven zijn aangemerkt als een verzoek als bedoeld in artikel 3 Wob geldt het 
volgende toetsingskader:  

Iedereen kan een verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid, neergelegd 
in documenten, richten tot een bestuursorgaan. De Wob gaat over informatie in bestaande 
documenten. Wat er niet is, kunnen wij niet geven. De Wob ziet niet toe op toekomstige 
documenten. Naar vaste rechtspraak kan een verzoek op grond van de Wob niet zover 
strekken dat het mede betrekking heeft op documenten die zijn vervaardigd na datum van 
het verzoek.  

 
Wij hebben alle vragen getoetst aan de bepalingen van de Wob. Het gaat daarbij om een 
afweging tussen het algemeen belang van openbaarmaking enerzijds en de weigeringsgronden 
en beperkingen op grond waarvan openbaarmaking van informatie achterwege kan of moet 
blijven anderzijds. Het persoonlijk belang van degene die om informatie vraagt, is daarbij niet 
relevant. Openbaarmaking van informatie betekent openbaarmaking voor een ieder. Ten slotte 
geldt: wat al openbaar is, hoeft niet nogmaals openbaar worden gemaakt. 
 
Een praktisch punt bij de beantwoording van vragen, is dat de afgelopen tijd het dossier niet stil 
heeft gestaan. Zo is bijna dagelijks op onze website aanvullende informatie geplaatst en werden 
bijvoorbeeld in concept gemaakte antwoorden op een deel van gestelde vragen ingehaald door 
de tijd - etc. Wij hebben daarom bij de behandeling van de vragen niet strikt de datum van 
ontvangst aangehouden als ‘peildatum’ voor de beschikbare documenten en informatie, maar 
waar aan de orde ook stukken van latere datum meegenomen.  
 
Op basis van het bovenstaande toetsingskader zijn aanvullend op alle al beschikbare informatie 
op de gemeentelijke website - in het kader van de Wob-verzoeken - alsnog de volgende 
stukken verstrekt: 

• verslagen/besluitenlijsten van de raadswerkgroep; 

• het analoge bestemmingsplan 'De Klinkenberg' op verzoek als hardcopy of pdf.bestand; 

• een groot aantal documenten die betrekking hebben op het realiseren van een azc, althans 
het voornemen daartoe, op de Goudsberg in Lunteren in de periode 1990-1995 en daarna; 

• het (concept) persbericht van 25 september 1997 over het onderzoek naar de opvang van 
asielzoekers in Lunteren. 

 
Op basis van de beantwoording van de verzoeken in het kader van de Wob concludeert het 
college van B en W: 

• dat veel van de gestelde vragen in het kader van de Wob officieel geen Wob-verzoeken 
zijn, maar informatievragen waarvan de antwoorden voor het overgrote deel al op andere 
wijze beschikbaar en bekend zijn of hadden kunnen zijn;  

• dat een aantal van de gestelde vragen en gevraagde documenten betrekking heeft op 
informatie en documenten die niet bij de gemeente beschikbaar zijn en derhalve niet 
verstrekt kunnen worden of al openbaar zijn; 

• dat de alsnog in het kader van de Wob-verzoeken verstrekte documenten met name 
betrekking hebben op de vermeende toezegging vanuit het college van B en W dat er geen 
asielzoekerscentrum meer gevestigd zou worden op de Goudsberg te Lunteren. Het college 
heeft eerder, op basis van raadsvragen, aangegeven dat van een dergelijke toezegging 
naar het oordeel van het college geen sprake is. 
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Alles overziend is het college van B en W van mening dat de nu alsnog verstrekte informatie in 
het kader van de Wob niet dermate omvangrijk en gewichtig is, dat dit aanleiding is om het 
besluitvormingsproces - zoals voorgesteld over de opvang van vluchtelingen in een azc - te 
wijzigen. Het college denkt op basis van al deze informatie ook dat de inhoud van de inspraak 
niet dermate anders was geweest dat deze uw besluitvorming zou beïnvloeden. 
Vanzelfsprekend laten wij dit aan uw eigen oordeel over. 
 
 

3. Actie richting inwoners die een Wob-verzoek hebben gedaan 
Dit alles laat onverlet dat het college het zeer betreurt dat de afhandeling van de Wob-
verzoeken niet voldoende tijdig, voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst, heeft 
plaatsgevonden. Dat zou veel ongemak en onbegrip hebben voorkomen. 
 
Om die reden hebben wij er sinds 6 april alles aan gedaan om de Wob-verzoeken alsnog zo 
snel mogelijk af te handelen. Concreet betekent dit dat alle Wob-verzoeken vandaag (8 april 
2016) zijn afgehandeld en bezorgd bij de indieners. 
 
De burgemeester heeft bij deze informatie een excuusbrief geschreven (zie bijlage), met uitleg 
hoe de vertraging tot stand is gekomen. 
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Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede . Telefoon 14 0318 
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede (wijk 1) 

 
 
 
 
 
De familie Zuijdwegt 
Burgemeester Prinslaan 12 
6711 KD  EDE 
   
 
 
 
 
Ede, 8 april 2016      
 
 

     

Onderwerp:    

Behandeling van uw Wob-verzoek    

 

  
Geachte familie Zuijdwegt, 
 
U heeft een verzoek gedaan om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Dit betreft de opvang van vluchtelingen in een azc in de gemeente Ede. 
 
Vandaag krijgt u van de gemeente Ede inhoudelijk antwoord op uw Wob-verzoek. Dat is buiten de 
(verlengde) beantwoordingstermijn en dus te laat. Ik betreur het zeer dat de afhandeling van de Wob-
verzoeken niet voldoende tijdig, voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst, heeft plaatsgevonden. Dat zou 
veel ongemak en onbegrip hebben voorkomen. Dat spijt mij en ik bied u daarvoor mijn excuses aan. 
 
Graag leg ik uit hoe een en ander is gegaan:  
Bij de behandeling van de diverse Wob-verzoeken hebben de betrokken ambtenaren de verzoeken tegelijk 
willen beantwoorden. Het betreft uitgebreide verzoeken, die een zoektocht vereisten in het digitale en 
papieren archief van de gemeente. Kortom: de focus van afhandeling lag uitsluitend op volledigheid en een 
tegelijke beantwoording, waardoor de termijn van beantwoording is verwaarloosd en zelfs overschreden.  
 
De regelgeving bij een wob-verzoek vereist dat de gemeente binnen 4 weken vanaf de dag na de ontvangst 
van het verzoek reageert. Deze termijn kan de gemeente verlengen met maximaal 4 weken. Dit moeten wij u 
schriftelijk en gemotiveerd meedelen. Als ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te 
verzamelen en te beoordelen moeten wij verdere afspraken maken met de indiener over de afhandeling.  
 
In de praktijk redeneert de gemeente Ede bovendien nog wel eens met een afhandeltermijn voor een Wob-
verzoek van 10 weken. Hierbij houden we dan rekening met de 2 extra weken na ingebrekestelling.  
 
Deze handelswijze keur ik af. Ik heb de betrokken ambtenaren hierop persoonlijk aangesproken. De 
gemeentelijke organisatie heeft hiervan geleerd en de procedure aangescherpt.  
 
Met deze toelichting geef ik u enige achtergrondinformatie over het verloop en de afhandeling van uw Wob-
verzoek, zonder hiermee ook maar iets af te willen doen aan mijn hiervoor gemaakte excuses. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Cees van der Knaap 

Burgemeester van Ede 
Cees van der Knaap 
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Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede . Telefoon 14 0318 
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede (wijk 1) 

 
 
 
 
 
VVH Advocaten 
T.a.v.: de heer mr. H.J. Hagemans 
Reyer Anslostraat 4-6 
1054 KV  Amsterdam 
 
 
   
 
 
 
Ede, 8 april 2016      
 
 

     

Onderwerp:    

Behandeling van uw Wob-verzoek    

 

 
Geachte heer mr. Hagemans, 
 
U heeft namens de Vereniging van Eigenaren De Goudsberg een verzoek gedaan om openbaarmaking van 
informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit betreft de opvang van vluchtelingen in 
een azc in de gemeente Ede. 
 
Vandaag krijgt u van de gemeente Ede inhoudelijk antwoord op uw Wob-verzoek. Dat is buiten de 
(verlengde) beantwoordingstermijn en dus te laat. Ik betreur het zeer dat de afhandeling van de Wob-
verzoeken niet voldoende tijdig, voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst, heeft plaatsgevonden. Dat zou 
veel ongemak en onbegrip hebben voorkomen. Dat spijt mij en ik bied u daarvoor mijn excuses aan. 
 
Graag leg ik uit hoe een en ander is gegaan:  
Bij de behandeling van de diverse Wob-verzoeken hebben de betrokken ambtenaren de verzoeken tegelijk 
willen beantwoorden. Het betreft uitgebreide verzoeken, die een zoektocht vereisten in het digitale en 
papieren archief van de gemeente. Kortom: de focus van afhandeling lag uitsluitend op volledigheid en een 
tegelijke beantwoording, waardoor de termijn van beantwoording is verwaarloosd en zelfs overschreden.  
 
De regelgeving bij een wob-verzoek vereist dat de gemeente binnen 4 weken vanaf de dag na de ontvangst 
van het verzoek reageert. Deze termijn kan de gemeente verlengen met maximaal 4 weken. Dit moeten wij u 
schriftelijk en gemotiveerd meedelen. Als ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te 
verzamelen en te beoordelen moeten wij verdere afspraken maken met de indiener over de afhandeling.  
 
In de praktijk redeneert de gemeente Ede bovendien nog wel eens met een afhandeltermijn voor een Wob-
verzoek van 10 weken. Hierbij houden we dan rekening met de 2 extra weken na ingebrekestelling.  
 
Deze handelswijze keur ik af. Ik heb de betrokken ambtenaren hierop persoonlijk aangesproken. De 
gemeentelijke organisatie heeft hiervan geleerd en de procedure aangescherpt.  
 
Met deze toelichting geef ik u enige achtergrondinformatie over het verloop en de afhandeling van uw Wob-
verzoek, zonder hiermee ook maar iets af te willen doen aan mijn hiervoor gemaakte excuses. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Cees van der Knaap 

Burgemeester van Ede 
Cees van der Knaap 
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Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede . Telefoon 14 0318 
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede (wijk 1) 

 
 
 
 
De heer C. Scholten 
Mevrouw D.D. van Hunnik 
Acacialaan 6 
6711 MX  EDE 
 
 
 
 
 
 
Ede, 8 april 2016      
 
 

     

Onderwerp:    

Behandeling van uw Wob-verzoek    

  
Geachte heer Scholten en mevrouw Van Hunnik, 
 
U heeft een verzoek gedaan om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Dit betreft de opvang van vluchtelingen in een azc in de gemeente Ede. 
 
Vandaag krijgt u van de gemeente Ede inhoudelijk antwoord op uw Wob-verzoek. Dat is buiten de 
(verlengde) beantwoordingstermijn en dus te laat. Ik betreur het zeer dat de afhandeling van de Wob-
verzoeken niet voldoende tijdig, voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst, heeft plaatsgevonden. Dat zou 
veel ongemak en onbegrip hebben voorkomen. Dat spijt mij en ik bied u daarvoor mijn excuses aan. 
 
Graag leg ik uit hoe een en ander is gegaan:  
Bij de behandeling van de diverse Wob-verzoeken hebben de betrokken ambtenaren de verzoeken tegelijk 
willen beantwoorden. Het betreft uitgebreide verzoeken, die een zoektocht vereisten in het digitale en 
papieren archief van de gemeente. Kortom: de focus van afhandeling lag uitsluitend op volledigheid en een 
tegelijke beantwoording, waardoor de termijn van beantwoording is verwaarloosd en zelfs overschreden.  
 
De regelgeving bij een wob-verzoek vereist dat de gemeente binnen 4 weken vanaf de dag na de ontvangst 
van het verzoek reageert. Deze termijn kan de gemeente verlengen met maximaal 4 weken. Dit moeten wij u 
schriftelijk en gemotiveerd meedelen. Als ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te 
verzamelen en te beoordelen moeten wij verdere afspraken maken met de indiener over de afhandeling.  
 
In de praktijk redeneert de gemeente Ede bovendien nog wel eens met een afhandeltermijn voor een Wob-
verzoek van 10 weken. Hierbij houden we dan rekening met de 2 extra weken na ingebrekestelling.  
 
Deze handelswijze keur ik af. Ik heb de betrokken ambtenaren hierop persoonlijk aangesproken. De 
gemeentelijke organisatie heeft hiervan geleerd en de procedure aangescherpt.  
 
Met deze toelichting geef ik u enige achtergrondinformatie over het verloop en de afhandeling van uw Wob-
verzoek, zonder hiermee ook maar iets af te willen doen aan mijn hiervoor gemaakte excuses. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Cees van der Knaap 

Burgemeester van Ede 
Cees van der Knaap 
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Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede . Telefoon 14 0318 
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede (wijk 1) 

 
 
 
 
 
De heer en mevrouw Schut 
Burgemeester Prinslaan 4 
6711 KD  EDE 
   
 
 
 
 
 
Ede, 8 april 2016      
 
 

     

Onderwerp:    

Behandeling van uw Wob-verzoek    

 

 Geachte heer en mevrouw Schut, 
 
U heeft een verzoek gedaan om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Dit betreft de opvang van vluchtelingen in een azc in de gemeente Ede. 
 
Vandaag krijgt u van de gemeente Ede inhoudelijk antwoord op uw Wob-verzoek. Dat is buiten de 
(verlengde) beantwoordingstermijn en dus te laat. Ik betreur het zeer dat de afhandeling van de Wob-
verzoeken niet voldoende tijdig, voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst, heeft plaatsgevonden. Dat zou 
veel ongemak en onbegrip hebben voorkomen. Dat spijt mij en ik bied u daarvoor mijn excuses aan. 
 
Graag leg ik uit hoe een en ander is gegaan:  
Bij de behandeling van de diverse Wob-verzoeken hebben de betrokken ambtenaren de verzoeken tegelijk 
willen beantwoorden. Het betreft uitgebreide verzoeken, die een zoektocht vereisten in het digitale en 
papieren archief van de gemeente. Kortom: de focus van afhandeling lag uitsluitend op volledigheid en een 
tegelijke beantwoording, waardoor de termijn van beantwoording is verwaarloosd en zelfs overschreden.  
 
De regelgeving bij een wob-verzoek vereist dat de gemeente binnen 4 weken vanaf de dag na de ontvangst 
van het verzoek reageert. Deze termijn kan de gemeente verlengen met maximaal 4 weken. Dit moeten wij u 
schriftelijk en gemotiveerd meedelen. Als ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te 
verzamelen en te beoordelen moeten wij verdere afspraken maken met de indiener over de afhandeling.  
 
In de praktijk redeneert de gemeente Ede bovendien nog wel eens met een afhandeltermijn voor een Wob-
verzoek van 10 weken. Hierbij houden we dan rekening met de 2 extra weken na ingebrekestelling.  
 
Deze handelswijze keur ik af. Ik heb de betrokken ambtenaren hierop persoonlijk aangesproken. De 
gemeentelijke organisatie heeft hiervan geleerd en de procedure aangescherpt.  
 
Met deze toelichting geef ik u enige achtergrondinformatie over het verloop en de afhandeling van uw Wob-
verzoek, zonder hiermee ook maar iets af te willen doen aan mijn hiervoor gemaakte excuses. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Cees van der Knaap 

Burgemeester van Ede 
Cees van der Knaap 
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Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede . Telefoon 14 0318 
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede (wijk 1) 

 
 
 
 
De heer G.J.H. Van Sierenberg de Boer 
Mevrouw J. Terpstra 
Burgemeester Prinslaan 2a 
6711 KD  EDE 
 
 
 
 
 
 
 
Ede, 8 april 2016      
 
 

     

Onderwerp:    

Behandeling van uw Wob-verzoek    

 

Geachte heer Van Sierenberg de Boer en mevrouw Terpstra, 
 
U heeft een verzoek gedaan om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Dit betreft de opvang van vluchtelingen in een azc in de gemeente Ede. 
 
Vandaag krijgt u van de gemeente Ede inhoudelijk antwoord op uw Wob-verzoek. Dat is buiten de 
(verlengde) beantwoordingstermijn en dus te laat. Ik betreur het zeer dat de afhandeling van de Wob-
verzoeken niet voldoende tijdig, voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst, heeft plaatsgevonden. Dat zou 
veel ongemak en onbegrip hebben voorkomen. Dat spijt mij en ik bied u daarvoor mijn excuses aan. 
 
Graag leg ik uit hoe een en ander is gegaan:  
Bij de behandeling van de diverse Wob-verzoeken hebben de betrokken ambtenaren de verzoeken tegelijk 
willen beantwoorden. Het betreft uitgebreide verzoeken, die een zoektocht vereisten in het digitale en 
papieren archief van de gemeente. Kortom: de focus van afhandeling lag uitsluitend op volledigheid en een 
tegelijke beantwoording, waardoor de termijn van beantwoording is verwaarloosd en zelfs overschreden.  
 
De regelgeving bij een wob-verzoek vereist dat de gemeente binnen 4 weken vanaf de dag na de ontvangst 
van het verzoek reageert. Deze termijn kan de gemeente verlengen met maximaal 4 weken. Dit moeten wij u 
schriftelijk en gemotiveerd meedelen. Als ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te 
verzamelen en te beoordelen moeten wij verdere afspraken maken met de indiener over de afhandeling.  
 
In de praktijk redeneert de gemeente Ede bovendien nog wel eens met een afhandeltermijn voor een Wob-
verzoek van 10 weken. Hierbij houden we dan rekening met de 2 extra weken na ingebrekestelling.  
 
Deze handelswijze keur ik af. Ik heb de betrokken ambtenaren hierop persoonlijk aangesproken. De 
gemeentelijke organisatie heeft hiervan geleerd en de procedure aangescherpt.  
 
Met deze toelichting geef ik u enige achtergrondinformatie over het verloop en de afhandeling van uw Wob-
verzoek, zonder hiermee ook maar iets af te willen doen aan mijn hiervoor gemaakte excuses. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Cees van der Knaap 

Burgemeester van Ede 
Cees van der Knaap 
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Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede . Telefoon 14 0318 
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede (wijk 1) 

 
 
 
 
 
De heer D.P. de Vries 
Mevrouw E.C.W. Cramer 
Burgemeester Prinslaan 10 
6711 KD  EDE 
   
 
 
 
 
 
Ede, 8 april 2016      
 
 

     

Onderwerp:    

Behandeling van uw Wob-verzoek    

 

 Geachte heer De Vries en mevrouw Cramer, 
 
U heeft een verzoek gedaan om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Dit betreft de opvang van vluchtelingen in een azc in de gemeente Ede. 
 
Vandaag krijgt u van de gemeente Ede inhoudelijk antwoord op uw Wob-verzoek. Dat is buiten de 
(verlengde) beantwoordingstermijn en dus te laat. Ik betreur het zeer dat de afhandeling van de Wob-
verzoeken niet voldoende tijdig, voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst, heeft plaatsgevonden. Dat zou 
veel ongemak en onbegrip hebben voorkomen. Dat spijt mij en ik bied u daarvoor mijn excuses aan. 
 
Graag leg ik uit hoe een en ander is gegaan:  
Bij de behandeling van de diverse Wob-verzoeken hebben de betrokken ambtenaren de verzoeken tegelijk 
willen beantwoorden. Het betreft uitgebreide verzoeken, die een zoektocht vereisten in het digitale en 
papieren archief van de gemeente. Kortom: de focus van afhandeling lag uitsluitend op volledigheid en een 
tegelijke beantwoording, waardoor de termijn van beantwoording is verwaarloosd en zelfs overschreden.  
 
De regelgeving bij een wob-verzoek vereist dat de gemeente binnen 4 weken vanaf de dag na de ontvangst 
van het verzoek reageert. Deze termijn kan de gemeente verlengen met maximaal 4 weken. Dit moeten wij u 
schriftelijk en gemotiveerd meedelen. Als ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te 
verzamelen en te beoordelen moeten wij verdere afspraken maken met de indiener over de afhandeling.  
 
In de praktijk redeneert de gemeente Ede bovendien nog wel eens met een afhandeltermijn voor een Wob-
verzoek van 10 weken. Hierbij houden we dan rekening met de 2 extra weken na ingebrekestelling.  
 
Deze handelswijze keur ik af. Ik heb de betrokken ambtenaren hierop persoonlijk aangesproken. De 
gemeentelijke organisatie heeft hiervan geleerd en de procedure aangescherpt.  
 
Met deze toelichting geef ik u enige achtergrondinformatie over het verloop en de afhandeling van uw Wob-
verzoek, zonder hiermee ook maar iets af te willen doen aan mijn hiervoor gemaakte excuses. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Cees van der Knaap 

Burgemeester van Ede 
Cees van der Knaap 
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Onderwerp:    

Behandeling van uw Wob-verzoek    

 

  
Geachte heer Van Zeggelaar, 
 
U heeft een verzoek gedaan om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Dit betreft de opvang van vluchtelingen in een azc in de gemeente Ede. 
 
Vandaag krijgt u van de gemeente Ede inhoudelijk antwoord op uw Wob-verzoek. Dat is buiten de 
(verlengde) beantwoordingstermijn en dus te laat. Ik betreur het zeer dat de afhandeling van de Wob-
verzoeken niet voldoende tijdig, voorafgaand aan de inspraakbijeenkomst, heeft plaatsgevonden. Dat zou 
veel ongemak en onbegrip hebben voorkomen. Dat spijt mij en ik bied u daarvoor mijn excuses aan. 
 
Graag leg ik uit hoe een en ander is gegaan:  
Bij de behandeling van de diverse Wob-verzoeken hebben de betrokken ambtenaren de verzoeken tegelijk 
willen beantwoorden. Het betreft uitgebreide verzoeken, die een zoektocht vereisten in het digitale en 
papieren archief van de gemeente. Kortom: de focus van afhandeling lag uitsluitend op volledigheid en een 
tegelijke beantwoording, waardoor de termijn van beantwoording is verwaarloosd en zelfs overschreden.  
 
De regelgeving bij een wob-verzoek vereist dat de gemeente binnen 4 weken vanaf de dag na de ontvangst 
van het verzoek reageert. Deze termijn kan de gemeente verlengen met maximaal 4 weken. Dit moeten wij u 
schriftelijk en gemotiveerd meedelen. Als ook de verlengde termijn onvoldoende is om alle documenten te 
verzamelen en te beoordelen moeten wij verdere afspraken maken met de indiener over de afhandeling.  
 
In de praktijk redeneert de gemeente Ede bovendien nog wel eens met een afhandeltermijn voor een Wob-
verzoek van 10 weken. Hierbij houden we dan rekening met de 2 extra weken na ingebrekestelling.  
 
Deze handelswijze keur ik af. Ik heb de betrokken ambtenaren hierop persoonlijk aangesproken. De 
gemeentelijke organisatie heeft hiervan geleerd en de procedure aangescherpt.  
 
Met deze toelichting geef ik u enige achtergrondinformatie over het verloop en de afhandeling van uw Wob-
verzoek, zonder hiermee ook maar iets af te willen doen aan mijn hiervoor gemaakte excuses. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Cees van der Knaap 

Burgemeester van Ede 
Cees van der Knaap 
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