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Geachte heer Blokhuizen,
Op ll februari 2019 (ontvangen op l-3 februari 2019) heeft u op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna: Wob)verzocht om informatie/documenten betreffende alle
verschijningsvo rm en

va n

trajectpla

n

nen/overee

n ko

msten

e

n/of contra cte n wel ke aa n

bijstandsgerechtigden r,vorden uitgegeven vanaf 1 oktober 2018. Daarnaast heeft u verzocht om
contracten die zijn afgesloten met bedrijven die gebruik maken van de diensten van Voorne Putten
Werkt. In dat kaderzou het moeten gaan om bedrijven waar uitkeringsgerechtigden worden
geplaatst met behoud van een uitkering.
In ons telefoongesprekvan 7 februari 2019 heeft u tevens aangegeven vooral geïnteresseerd te zijn
i

n model- trajectpla nnen/-overee nkomste n en/of

-

contracte n.

Naaraanleidingvan uwverzoek hebben wij op grond van de onderstaande overwegingen besloten
als volgt.

Juridisch kader
Het juridisch kader wordt gevormd door de Wob en de op die wet betrekking hebbende
ju risprud entie.

l van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. ln het verzoek
moet de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document duidelijk zijn

Op grond van artikel3, lid

omschreven.
lngevolge artikel 3, lid 5 van de Wob wordt een verzoek om informatie ingewilligd, tenzij sprake is
van de in de Wob genoemde absolute of relatieve uitzonderingsgronden, zoals genoemd in artikel 10
van de Wob. Absolute uitzonderingsgronden strekken ertoe aan te geven in welke gevallen een
overheidsorgaan informatieverstrekking achterwege laat. Bij relatieve uitzonderingsgronden dient, in
tegenstelling tot bij de absolute uitzonderingsgronden, een belangenafweging plaats te vinden die
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zich toespitst op de gewichtstoekenning van de belangen die in de relatieve uitzonderingsgronden

zijn verwoord.

Beoordeling
Ontvankelijkheid
Wij zijn nagegaan of uw verzoek betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid en of u daarin
voldoende duidelijk hebt omschreven welke documenten/gegevens u vraagt. Uw verzoek voldoet
aan alle vereisten van artikel3, lid 1en lid 2 van de Wob en is in behandeling genomen.
lnhoudelijk
Op grond van de Wob bestaat geen beletsel de gevraagde informatie integraalte verstrekken, voor
zover die is neergelegd in bij de gemeente aanwezige documenten. De Wob bevat geen verplichting
om informatie die niet in bestaande documenten is neergelegd, te vergaren, te bewerken of op te
stellen, ongeacht de mate van inspanning (ABRvS 24 december 201.4, ECLI:NL:RVS:201,4:4684). Dil
betekent dat alleen bestaande documenten voor openbaarmaking in aanmerking komen.
ln ons systeem hebben wijde volgende model- documenten gevonden die betrekking hebben op uw
verzoek, namelijk:

l.
2.
3.
4.
5.
6.

"Trajectplan, Afdeling Voorne-Putten Werkt";
"Trajectplan-@werkervaringsovereenkomst_of_vrijwilligerswerk@ gemeente Nissewaard,
Afdeling Voorne-Putten Werkt";
"Trajectplan en toelichting Nissewaard Werkt - Training. Afdeling Werk";
"Proefplaatsing gemee nte N issewaa rd, Afdeling Voorne-Putte n Werkt";
"Trajectpla n-tegenprestatie gemeente N issewaa rd, Afdeling Werk";
"Trajectplan Werk en Taal, Afdeling Voorne-Putten Werkt.

Momenteelzijn wij bezig om de bovengenoemde trajectplannen te herzien. Aan het nieuwe plan van
aanpak verbonden procesaanpassingen vergen meer tijd dan gewenst.
Tot slot, heeft u verzocht om afschriften van contracten met bedrijven waar wij
uitkeringsgerechtigden plaatsen met behoud van uitkering. Wij beschikken niet over dergelijke
contracten (anders dan hierboven genoemde werkervaringsovereenkomst of proefplaatsing), omdat
noch wij noch Voorne-Putten Werkt contracten heeft met bedrijven waar uitkeringsgerechtigden
geplaatst worden. Als uitkeringsgerechtigden bijeen bedrijf geplaatst worden dan is dat niet op basis
van een contractuele relatie tussen de gemeente en het bedrijl maar tussen een werknemer en
werkgever. De gemeente heeft hierin enkel bemiddelende rol.
Besluit
Met inachtneming van het bovenstaande wordt de door u gevraagde informatie openbaar gemaakt
en kunnen de documenten aan u worden verstrekt.
Verstrekkingsvorm (kosteloos)
ln uw verzoek geeft u aan te verwachten dat aan verstrekking van de documenten geen kosten zijn
verbonden omdat hiervan geen melding wordt gemaakt op onze website. Ook wordt er volgens u
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te vinden. Dit zou verplicht moeten zijn om de

Reeds in onze eerdere correspondentie bent u gewezen op het feit dat aan verstrekking van

(afschriften van) documenten kosten zijn verbonden. De basis hiervoor ligt in de gemeentelijke
legesverordening ("Legesverordening Nissewaard"). Uit artikel 1.21- van de Legesverordening
Nissewaard blijkt dat de kosten €O,75 per pagina bedragen (tot 5 pagina's)en bij meer dan 5
pagina's bedragen de kosten € 0,65 per pagina.
ln dit geval bedragen de leges in totaal €L6,25 voor 25 pagina's. Om de kosten voor u te beperken,
zijn (nagenoeg alle) de documenten dubbelzijdig afgedrukt.
ln ons telefoongesprek heeft u aangegeven graag de documenten te komen bekijken en zelf een
fotokopie ervan te maken met uw mobiletelefoon. Wij nodigen u daarom uit om binnen 3 weken na
verzending van deze brief hiervoor een afspraak te maken. lndien u in dat geval besluit om kopieën
van de documenten mee te nemen, zullen de daarmee gemoeide kosten alsnog bij u in rekening
worden gebracht.

Tot slot, hoewelwij niet verplicht zijn om de kosten te vermelden op onze website -immers, de
legesverordening geldt voor een ieder- hebben wijvanuit het oogpunt van klantvriendelijkheid toch
onze website aangepast. Bedankt voor de tip!
Rechtsmiddelen
Deze beslissing is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.
lndien u zich niet met dit besluit kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzending van deze
brief schriftelijk bezwaar indienen bijons college. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard, postbus 25 te
3200 AA Spijkenisse. Wijverzoeken u voorts om een afschrift van het bestreden besluit bij uw
bezwaarschrift te voegen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desalniettemin nog vragen
hebben, dan kunt u zich wenden tot de in het briefhoofd genoemde medewerker.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nissewaard,
de gemeen

de bq4;ger.neeStër,

&-.,.

mr.

F.

vari
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