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Uw kenmerk

Geen

Verzonden

2 april 2020

Uw verzoek van

16 januari 2020

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte heer, mevrouw
Uw Wob-verzoek

In uw 16 januari 2020 van, verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob)

om documenten die betrekking hebben op de financiële ondersteuning van gedetineerden.
Verdaging beslistermijn

Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 7244465/1) verdaagden wij, met toepassing van artikel

6, tweede lid, van de Wob, de beslistermijn met vier weken, aangezien het verzamelen van de
gevraagde informatie meer tijd kan kosten dan voorzien.
Documentenonderzoek

Wij hebben ons onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.
In ons onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen, vonden we geen documenten. Wel
hebben wij voor u een toelichting op uw vragen. Deze leest u hieronder.
Toelichting

In 2019 is 23 keer bijzondere bijstand verstrekt voor doorbetaling huur bij detentie.

Deze verstrekte bijzondere bijstand was in alle 23 gevallen voor detenties die gelijk aan- of korter

duurden dan 6 maanden (dit is namelijk één van de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te kunnen
komen). De Kredietbank bestaat inmiddels niet meer. Hiervoor is Schulddienst Verlening in de plaats
gekomen.
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Contactpersoon

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit besluit of de behandeling van dit Wob-verzoek dan

kunt u telefonisch, via het secretariaat van Juridische Zaken, Interne Bedrijven, in contact komen met
de Wob-coördinator, via het telefoonnummer 14 030.
Ondertekening

In verband met de aanpak van Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel mogelijk
digitaal en thuis. Wob-besluiten worden niet meer ondertekend. Het Wob-besluit is door de

gemandateerde ambtenaar genomen door middel van een akkoord per e-mail.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

mr. P.C. van Doorn

Manager Juridische Zaken

Bezwaarclausule
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Dit
kan alleen met het digitale formulier van de gemeente. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar
niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van
burgemeester en wethouders van Utrecht.
Het adres is:
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
•
uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en
het kenmerk van dit besluit of stuur een kopie daarvan mee;

•

de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.
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