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Me Now B.V. 

Bijlage(n) geen  

Uw kenmerk 27.138 S/MF Verzonden 6 april 2020 
Uw verzoek  van 
  

13 maart 2020 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  
  
Geachte heer , 
 
 

 

Uw Wob-verzoek en nadere reactie naar aanleiding van onze vragen 
In uw verzoek (per fax en brief verzonden) van 13 maart 2020, verzoekt u op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) om openbaarmaking van 7 categorieën van informatie in 
verband met het per direct mondeling beëindigen van de overeenkomst met uw cliënt. Na eerste 
contact met de afdeling die verantwoordelijk is voor het contractbeheer is wederom met u contact 
opgenomen, omdat daaruit tegenstrijdige informatie kwam. De overeenkomst met uw cliënt is niet 
tussentijds beëindigd noch is die op reguliere wijze opgezegd noch heeft de medewerker die u 
aanhaalt in de tekst de door u gestelde uitspraak gedaan. Dit kan ook juridisch niet, want een 
mondelinge opzegging per direct is contractueel niet overeengekomen. Daarom hebben wij aan u de 
vraag gesteld waar deze evident “onjuiste” informatie vandaan komt of de informatie die u aangeeft in 
uw verzoek wel klopt. U heeft naar aanleiding daarvan bevestigend geantwoord, in de zin dat de tekst 
wel klopt, en verzocht om een Wob-besluit te nemen op uw verzoek. 
 
Documentenonderzoek  
Wij hebben ons onderzoek naar de door u in 7 categorieën uitgesplitste documenten, die betrekking 
hebben op uw verzoek, afgerond.  
In ons onderzoek naar de gegevens die u wenst te ontvangen vonden wij geen documenten. 
 
Toelichting 
De overeenkomst met uw cliënt is een afroepcontract waarvan de gemeente gebruik kan maken voor 
verzuimbegeleiding en re-integratie op verrichtingenbasis. Deze overeenkomst is niet tussentijds 
beëindigd noch is deze overeenkomst op een andere wijze opgezegd. De gemeente verkeert in de 
veronderstelling dat wij onze verplichtingen in het kader van de overeenkomst nakomen en verwachten 
van AskMeNow hetzelfde. Het onderzoek heeft dan ook geen documenten opgeleverd en stellen dan 
ook vast dat het door u gestelde feitelijk onjuist is.  
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Besluit 
Nu er geen documenten zijn aangetroffen kunnen wij ook geen besluit nemen over de openbaarmaking 
daarvan. 
 
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. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
De burgemeester van Utrecht 
Namens deze, 
 
 
 
 
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. 
 
 




