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Onderwerp 
Afhandeling WOB-verzoek dhr. Euser. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De afhandeling van het WOB-verzoek van de heer Euser omtrent het door BING uitgevoerde 
onderzoek en opgestelde onderzoeksrapport, te mandateren aan het college. 
 
Inleiding 
Bij brief van 10 juli 2015 heeft de heer Euser middels zijn advocaat verzocht om openbaarmaking 
(citaat) “van het gehele dossier met betrekking tot het door BING uitgevoerde onderzoek en het 
opgestelde onderzoeksrapport: Rapportage Onderzoek Gemeente Albrandswaard d.d. 3 januari 2014. 
Daartoe behoren in ieder geval de volgende (voldoende bepaalde) bescheiden: 
a) Alle correspondentie – al dan niet digitaal opgeslagen, waaronder e-mails – rondom de 

opdrachtverlening, tijdens de uitvoering van de opdracht en achteraf (het gaat dan o.a. o 
correspondentie met de gemeente waaronder correspondentie met de secretaris en griffier, de 
begeleidingscommissie van de raad en/of leden daarvan en personen/bedrijven aan wie om 
informatie is gevraagd en/of die voor een interview benaderd zijn); 

b) Verslagen van interviews en gesprekken en de concepten daarvan; 
c) De reacties van personen op een aan hen voorgelegd (concept)interview en/of 

gespreksverslag; 
d) Bandopnamen van interviews en/of gesprekken; 
e) De verschillende versies van het rapport en de concepten daarvan en de daaromtrent 

gevoerde correspondentie; 
f) Alle correspondentie – al dan niet digitaal opgeslagen – die door de gemeente is gevoerd naar 

aanleiding van de aansprakelijkstelling van BASE van 17 december 2014.” (einde citaat) 
 
Bij brief van 5 augustus 2015 hebben de raad en uw college de beslistermijn (vier weken) op het 
WOB-verzoek verdaagd met vier weken. 
 
  



Bij afzonderlijke brieven van18 augustus 2015 (verzonden 20 augustus 2015) zijn belanghebbenden 
in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen op het voornemen tot 
openbaarmaking over te gaan. Hiertoe is een termijn gesteld van vier weken, derhalve tot en met 17 
september 2015. De beslistermijn op het WOB-verzoek is opgeschort tot het moment waarop de 
laatste zienswijze is ontvangen dan wel de termijn van vier weken ongebruikt is verstreken. 
 
Beoogd effect 
Een tijdig besluit op het verzoek. 
 
Relatie met beleidskaders 
Voorschriften rond mandaatverlening. 
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