
uitspraak zonder zitting
RECHTBANK AMSTERDAM

Bestuursrecht

zaaknummer: AMS 21/3090

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

M. van Leeuwen, wonende te Amsterdam, eiser

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder
(gemachtigde: mr. C.T.M. Schippers).

Procesverloop

Eiser heeft bij brief van 23 maart 2021 verzocht om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob).

Eiser heeft op 7 juni 2021 beroep ingesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit op zijn
verzoek om infprmatie.

y.

Verweerder heeft een verweerschrift ingezonden.

Eiser heeft daarop gereageerd.

Overwegingen

1. De rechtbank doet op grond van at-tikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
uitspraak zonder zitting.

2. Tegen het niet tijdig nemen van een besluit kan beroep worden ingesteld. l Het
beroepschrift kan worden ingediend als het bestuursorgaan niet tijdig een besluit heeft
genomen en twee weken zijn verstreken nadat een schriftelijke ingebrekestelling door het
bestuursorgaan is ontvangen. 2

3. Eiser heeft op 23 maart 2021 een Wob-verzoek ingediend. Dit Wob-verzoek ziet — kort
gezegd — op openbaarmaking van alle interne en externe communicatie/documentatie van de
voorbereiding(en) en verslagen tijdens en na de bijeenkomsten rondom de Meervaart
participatie vanaf 30 september 2020 tot en met 22 maart 2021. Op 8 april 2021 is de ontvangst
van het verzoek bevestigd en is de beslistermijn verdaagd tot en met 24 mei 2021. Nadien is
tussen partijen contact geweest over de afhandeling van het Wob-verzoek. De rechtbank
overweegt dat verweerder binnen vier weken op het Wob-verzoek moet beslissen, gerekend
vanaf de dag nadat het verzoek is ontvangen, tenzij verweerder binnen die termijn aangeeft

I Artikel 6:2, aanhef en onder b, in samenhang met artikel 7: I, eerste lid, aanhef en onder f, van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb).
2 Artikel 6:12, tweede lid, van de Awb.
3 Artikel 6, eerste lid, van de Wob.
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komende proceskosten is de rechtbank niet gebleken.

Beslissino

De rechtbank:

verklaart het beroep gegrond;

draagt verweerder op binnen twee weken na de dag van verzending van deze

uitspraak een besluit op het Wob-verzoek bekend te maken met inachtneming

van deze uitspraak;

bepaalt dat verweerder aan eiser een dwangsom van € 100,- verbeurt voor elke

dag waarmee hij de hiervoor genoemde termijn overschrijdt, met een maximum
van € 15.000,-;

draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 181,- aan eiser te vergoeden.

Deze uitspraak is gedaan door mr. M.M.L.A.T. Doll, rechter, in aanwezigheid van
E.P. W. Kwakman, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op:

griff r chter

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan verzet worden
gedaan bij deze rechtbank. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de
gelegenheid te worden gesteld over het verzet te worden gehoord.

KOPIE CO FORM


