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Geachte

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 13 mei 2007 betreffende toezending op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) van het openbaarmaken van de uitgebrachte rapportage van de externe
toezichthouder bij AWV Eigen Haard te Umuiden, bericht ik u als volgt.

Wettelijk kader
Uw verzoek moet worden beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat er, in het
belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om informatie verzoekt, een
recht op openbaarmaking van de informatie bestaat. Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de
gevraagde informatie achterwege laten wanneer zich één of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de
Wob genoemde uitzonderingsgronden of beperkingen voordoen.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve uitzonderingsgronden.
Absolute uitzonderingsgronden staan er aan in de weg dat documenten worden openbaar gemaakt.
Relatieve uitzonderingsgronden dwingen het bestuursorgaan tot het maken van een afweging van
belangen genoemd in deze uitzonderingsgronden enerzijds en de belangen die gemoeid zijn met het
verstrekken van informatie anderzijds. Bij deze laatste afweging gaat het om het algemene belang dat met
openbaarmaking is gediend en niet om het specifieke belang van de verzoeker.

De inhoud van de beslissing op uw Wobverzoek

Het door u opgevraagde rapport is gedateerd 19 april 2007 en omvat 11 pagina's.

Het rapport wordt u nagenoeg geheel verstrekt. Een uitzondering maak ik voor (gedeeltelijk) punt 3 van de
aanbevelingen op pagina 11. Dit punt bevat de namen van door de externe toezichthouder geschikt
geachte kandidaten. Deze gedeeltelijke weigering is gebaseerd op de eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer (artikel 10.2.e Wob).

Ik vermeld tenslotte dat het komen tot een oplossing van het conflict mijn bijzondere aandacht heeft.

Bezwaar
Indien u het met deze beslissing niet eens bent, staat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) de mogelijkheid open om hiertegen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bij mij een
gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet van een datum en uw naam en adres





zijn voorzien. Het bezwaarschrift dient u te zenden aan het Ministerie van VROM, Directie Stad en Regio,
ipc 210, postbus 30941, 2500 GX in Den Haag.

Hoogachtend,
de Minister van Wonen, Wijken en Integratie,
voor deze:
de Secretaris-Generaal

ir. J. van der Vlist

Bijlagen: Rapportage extern toezichthouder d.d.19 april 2007
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