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Onderwerp: Bespreken WOB - VT - RTV Utrecht
Locatie: 16D - Noord

Begin: ma 7-1-2019 12:00
Einde: ma 7-1-2019 13:00

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Geaccepteerd

Organisator:
Verplichte deelnemers: ; 

I.o.m.  gepland. 











 
Van:  [mailto: @rtvutrecht.nl]  

Verzonden: maandag 24 december 2018 12:57 
Aan: Bestuurscommunicatie Gemeente Utrecht 

Onderwerp: WOB-verzoek Correspondentie Gemeente en Samen Veilig Midden Nederland 

 

Geachte bestuurscommunicatie, 

  

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, verzoek ik  u vriendelijk binnen de 
wettelijke termijn te overleggen: 

  

1. Alle correspondentie in elke vorm tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden 
Nederland, met daaronder Veilig Thuis Utrecht, over de periode van 1 januari 2017 tot en 
met 31 december 2018. 

2. Alle digitale gesprekken, zoals chats, tussen Wethouder Victor Everhardt en bestuurders en 
werknemers van Samen Veilig Midden Nederland, met daaronder Veilig Thuis Utrecht over 
de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Hieronder begrepen, maar niet 
uitsluitend gesprekken via WhatsApp en SMS.  

3. Alle correspondentie, daaronder begrepen digitale gesprekken zoals via WhatsApp en 
SMS, inclusief een verslag van telefonische contactmomenten, tussen enerzijds de gemeente 
Utrecht inclusief wethouder Victor Everhardt, en anderzijds Samen Veilig Midden 
Nederland, Veilig Thuis Utrecht en hun medewerkers en bestuurders over de periode vanaf 
heden tot het moment dat u beslist op onderhavig WOB-verzoek. 

4. Alle interne documenten en interne correspondentie die betrekking hebben op het bezoek 
van wethouder Victor Everhardt aan Samen Veilig Midden Nederland op of omstreeks 
donderdagmiddag 22 november 2018. Inclusief een afdruk van de (voorgenomen) 
spreektekst(en) van de wethouder bij dit bezoek.  

  

Met vriendelijke groeten, 

  

 
RTV Utrecht 
06  

  
 



RTV Utrecht is de omroep voor de provincie en stad Utrecht. Deze e-mail is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is horen wij dat 
graag. RTV UTRECHT Postbus 1012 3500 BA Utrecht tel 030 8 500 600 www.rtvutrecht.nl 
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Van:   
Verzonden: maandag 28 januari 2019 11:06 
Aan: !MO JZV (Jeugd, Zorg en Veiligheid); ; ; ; ; 

; ;  
Onderwerp: Inleveren WOB prints Samen Veilig Midden Nederland 
 
Beste collega’s, 
 
Morgen is het D-Day en mogen jullie alle prints inleveren   
 
Met  van het  (op de 8e verdieping spoorzijde) afgesproken dat je morgen de 
prints bij  en  in kunt leveren. Aan het einde van de dag worden de prints opgehaald door 
de WOB coördinator. 
 
Graag de prints in een mapje doen op maand gesorteerd. 
 
Dank voor alle moeite ! 
 
 







Interne Bedrijven 

Juridische Zaken & Inkoop 

Postadres Postbus 10080, 3505 AB  Utrecht 

Telefoon 14 030 

www.utrecht.nl 

 

RTV Utrecht 

t.a.v.  
 

Per e-mailadres: 

@rtvutrecht.nl 

Deze ontvangstbevestiging wordt digitaal en zonder ondertekening verstuurd. 

   

 Behandeld door Wob team IB/JZI Datum 4 januari 2019 

Dossiernummer 2018-219 Ons kenmerk 5890659/1 

E-mail wob@utrecht.nl Onderwerp Uw Wob  verzoek inzake 

correspondentie tussen de 

gemeente en Samen Veilig Midden 

Nederland 

Bijlage(n) Geen  

Uw kenmerk geen Verzonden 4 januari 2019 

Uw e-mail van 24 december 2018 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  

  

Geachte heer , 

 

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw Wob-verzoek. 

Procedure Wob: 

Behandeltermijn: 

De wettelijke termijn voor de afhandeling van Wob-verzoeken bedraagt vier weken, gerekend vanaf de 

dag na ontvangst van het verzoek (artikel 6 lid 1 Wob).  

In de praktijk is gebleken dat de periode van vier weken  te kort is, omdat onderzoek van meerdere 

archieven nodig is. Daarom maken wij gebruik van de in de Wob (artikelen 6 lid 2 juncto lid 6) 

opgenomen mogelijkheid om deze termijn met  vier weken te verdagen. 

Publicatie Wob dossier op gemeentelijke website: 

De gemeente Utrecht publiceert afgeronde Wob dossiers op de gemeentelijke website en houdt tevens 

een register bij van in behandeling genomen Wob-verzoeken. Het gaat daarbij om het ingekomen 

Wob-verzoek, het Wob-besluit of de reactiebrief en eventuele openbaar gemaakte informatie. Conform 

de Algemene verordening persoonsgegevens en Wet openbaarheid van bestuur wordt het Wob-verzoek 

en het Wob-besluit of de reactiebrief geanonimiseerd. Uw persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, 

handtekening en uw e-mailadres worden niet gepubliceerd. Het Wob dossiernummer wordt wel 

gebruikt bij de publicatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

 

 





3500 CE Utrecht









www.utrecht.nl/

Gemeente Utrecht
Interne Bedrijven
Juridische Zaken & Inkoop

Postbus 16200
3500 CE Utrecht









3500 CE Utrecht

Van:  [mailto: @samen-veilig.nl]
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 9:18
Aan: 
Onderwerp: brief Samen Veilig Midden-Nederland

Beste mevrouw, meneer,

Bijgaande brief hebben wij gisteren per reguliere post verstuurd. Bij deze, voor de snelheid en
volledigheid, ook digitaal.

Met vriendelijke groet,

Tiberdreef 8 | 3561 GG Utrecht
M 06  
www.samen-veilig.nl | www.veiligthuisutrecht.nl

  





Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Zienswijze Samen Veilig Midden-Nederland
Datum: donderdag 9 mei 2019 14:54:00
Bijlagen: image001.png

Zienswijze inz Wob verzoek RTV Utrecht, 10.pdf

Geachte mevrouw ,

Zoals zojuist telefonisch besproken vindt u in de bijlage de zienswijze van Stichting Samen Veilig
Midden-Nederland inzake het Wob vezoek van RTV Utrecht met kenmerk 5890659. De zienswijze
ziet op de documenten in de periode januari-april 2017.

In bijgevoegde zienswijze wordt verwezen naar bijlage 1 en bijlage 2. Een fysiek exemplaar van de
zienswijze, inclusief de bijlagen, wordt vandaag per post naar u verzonden. Deze ontvangt u morgen.

Bijlage 1 is het bestand met alle e-mails en bijlages in de periode januari-april 2018, waarin de
vertrouwelijke passages door Samen Veilig Midden-Nederland zijn gemarkeerd. Bijlage 2 is een kopie
van het bestuurlijk signaal Project 13Oceans die de Rijksoverheid openbaar heeft gemaakt. Deze
versie van het signaal is ook beschikbaar via de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/tk-bijlage-gecombineerde-
bestanden-1-tm-6-def-wit.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de zienswijze of de bijlages, neem gerust contact met ons
op.

Met vriendelijke groet,

- Attorney at law

Sophialaan 8
1075 BR Amsterdam
The Netherlands

t +31 (0)20 7606 505
m  +31 (0)
f +31 (0)20 7606 555
w bureaubrandeis.com

Please note: this communication is confidential, legally privileged and subject to a disclaimer.
 





Sophialaan 8
1075 BR Amsterdam
The Netherlands

t +31 (0)20 7606 505
m  +31 (0)6 
f +31 (0)20 7606 555
w bureaubrandeis.com

Please note: this communication is confidential, legally privileged and subject to a disclaimer.
 





- Attorney at law

Sophialaan 8
1075 BR Amsterdam
The Netherlands

t +31 (0)20 7606 505
m  +31 (0)6
f +31 (0)20 7606 555
w bureaubrandeis.com

Please note: this communication is confidential, legally privileged and subject to a disclaimer.
 





Van: Evera Voskuil
Aan:
Cc: ;
Onderwerp: n.a.v. ons telefonisch contact over WOB-verzoek
Datum: donderdag 6 juni 2019 13:14:36
Bijlagen: image005.png

image006.png
158-190606 zienswijze SVMN WOB-verzoek EV.pdf

Dag ,
 
Naar aanleiding van ons recente telefonisch contact over het WOB-verzoek van RTVU bevestig ik
graag de gemaakte afspraken en stuur je de aanbiedingsbrief namens SVMN bij onze eerder,
door bureau Brandeis, ingediende zienswijzen. Je adviseerde mij immers om de insteek van
SVMN om maximale transparantie bij dit WOB-verzoek te betrachten, te expliciteren. Tot slot
heb ik nog een vraag die ik je graag voorleg.

We hebben afgestemd hoe we tactisch/strategisch gezamenlijk de komende periode met
het WOB-verzoek omgaan.
Je gaf  aan dat na het eerste deelbesluit over het eerste half jaar 2017 door jullie contact
met aanvrager (RTVU) zal worden gezocht om te toetsen of aan hun informatiebehoefte
inmiddels is voldaan, in de hoop dat zij zelf ook geen behoefte hebben aan nog 3x zo’n
stapel over de rest van 2017 en 2018. Ook zou kunnen dat van Rossum een specifiekere
vraag stelt, zodat niet alle correspondentie betrokken hoeft te zijn.
Je adviseerde de insteek van SVMN t.a.v. het WOB-verzoek te expliciteren in onze
zienswijze(n). De ingediende zienswijzen zoals door Bureau Brandeis opgesteld zijn louter
juridisch van aard, zodat ik in bijgevoegde aanbiedingsbrief onze visie tav openbaarmaking
van onze correspondentie met jullie graag expliciteer. Ik ga ervan uit dat je deze bij de
eerdere correspondentie voegt.
Ik vraag me af hoe de verdere planning tbv het deelbesluit over het eerste half jaar 2017
eruit ziet. Ik heb eerder van mevrouw  begrepen dat de conceptversie van
openbaarmaking van de stukken ons nog zal worden voorgelegd. Ik hoor graag wanneer
jullie dat voor ogen hebben, waarbij ik me afvraag of dat nog voor de zomer of in de
zomerperiode zal gebeuren? Misschien kan daarbij overwogen worden dat de evt.
nieuwswaarde van de openbaar te maken stukken in de zomerperiode (komkommertijd)
al snel hoger zal zijn… 

 
Met vriendelijke groet,

Evera Voskuil
Directeur Servicecentrum

Directie en Servicecentrum
Tiberdreef 8 | 3561 GG Utrecht
M 06  
www.samen-veilig.nl | www.veiligthuisutrecht.nl



 













































3500 CE Utrecht




