




Van welke bestuurlijke
aangelegenheid wilt u
documenten ontvangen?
Beschrijf hieronder in het
kort uw verzoek. Is deze
ruimte niet groot genoeg
om uw verzoek toe te
lichten? Voeg dan nog een
document toe waarin u het
verzoek nader beschrijft.
Stuur dit dan mee. Dit
kunt u doen in het scherm
‘Bijlagen toevoegen’.

Het beleid van de gemeente Utrecht aangaande betaalde
advertenties op al haar sociale media-accounts, zie
bijlage.

Ik ga akkoord dat de
documenten per e-mail
verzonden worden.

ja

Heeft u eerder over dit
onderwerp contact gehad
met een ambtenaar van de
gemeente Utrecht?

Nee

Geeft u toestemming om
uw persoonsgegevens
openbaar te maken?

Nee

Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Ja, ik stuur het formulier en de bijlage(n) digitaal

Toegevoegde bijlage(n)

Toegevoegde bestanden:

• Wob beleid betaalde advertenties op sociale
media.docx
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Ik wil na behandeling
van mijn WOB-verzoek
meewerken aan een
tevredenheidsonderzoek.

Nee
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Betreft: Wob beleid betaalde advertenties op sociale media  
 
Utrecht, 28 april 2019 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In het kader van een onderzoek naar het beleid van de gemeente Utrecht aangaande 
betaalde advertenties op al haar sociale media-accounts, verzoek ik u de volgende 
informatie/documenten te openbaren. Hierbij beroep ik mij op de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Het betreft de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2018. 
 

1. Documenten waaruit blijkt welke sociale media-accounts onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht vallen. 

2. Alle documenten waaruit blijkt hoeveel kosten de gemeente in de hierboven 
genoemde periode heeft gemaakt voor het plaatsen van advertenties op sociale 
media. Hiermee bedoel ik zowel de kosten per geplaatste advertentie, als de totale 
kosten. 

3. Alle documenten waaruit blijkt welke advertenties in de hierboven genoemde periode 
op sociale media zijn geplaatst en de inhoud van deze advertenties.  

4. Alle kosten-batenanalyses van advertenties en campagnes via sociale media. 
5. Alle correspondentie tussen verantwoordelijke bestuurders en/of medewerkers 

waarin wordt gerept over de kosten, resultaten en/of effectiviteit van individuele 
advertenties en/of overkoepelende campagnes.  

 
Wanneer ik spreek over document dan is mijn interpretatie in lijn met de wetgeving en vaste 
jurisprudentie. Dus gaat het niet alleen om klassieke papieren gegevensdragers, maar ook 
om bijvoorbeeld digitale bestanden, databases, audiodragers, videoregistraties, 
elektronische berichten (zoals WhatsApp-berichten en sms’jes), foto’s, schermafbeeldingen 
enzovoort. Ook zoekt dit verzoek de openbaarmaking van alle versies, zoals bij of onder u 
aanwezig. Ik denk hierbij aan (gespreks)verslagen, memo’s, notities, samenvattingen, 
notulen, besluiten, aanvragen, e-mailwisselingen, schriftelijke correspondentie (fax en brief), 
rapportages, studies, offertes, communicatie, evaluaties, adviezen, overzichten enzovoort. 
Daarbij gaat het niet alleen om interne communicatie, maar ook met externe partijen die op 
enigerwijs betrokken zijn bij de advertenties die op sociale media-accounts van de gemeente 
Utrecht zijn geplaatst.   

Mocht u menen documenten of correspondentie zoals bedoeld in dit verzoek te moeten 
weigeren, dan vraag ik subsidiair om een ambtelijk beperkte versie en meer subsidiair een 
samenvatting. Indien u besluit te weigeren dan verzoek ik u die weigering per document te 
motiveren. Indien bij verstrekking van de gegeven derden onevenredig zouden worden 
benadeeld, bijvoorbeeld daar waar het hun niet beroepshalve functioneren betreft, dan wel 
aangetast in hun privacy, dan verzoek ik u subsidiair over te gaan tot geanonimiseerde 
verstrekking van bedoelde documenten.  
 
Ik verzoek u de documentatie zoveel mogelijk digitaal te verstrekken. Mocht u besluiten toch 
met papier te willen werken en kosten in rekening moet brengen voor het maken van kopieën 
e.d., verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen. 

Met vriendelijke groet, 
 




