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Bijlage(n) geen  

Uw kenmerk geen Verzonden 16 april 2020 

Uw verzoeken  

van   

5 maart 2020 en 29 maart 2020 Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  

  

Geachte heer , 

 

 

Uw Wob-verzoek  

Met uw e-mail van 5 maart 2020 verzoekt u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de 

Wob), naar aanleiding van de sluiting van koffiehuis Transwijk en onder verwijzing naar een lijst van 

georganiseerde bingo-activiteiten, om openbaarmaking van mijn besluiten tot intrekking van een 

exploitatievergunning. 

U vraagt specifiek om ”inzage te verstrekken in uw besluiten om de exploitatievergunning voor een jaar 

in te trekken bij de in de bijlage genoemde cafés die zich allen schuldig hebben gemaakt aan het doen 

spelen van het verboden bingo spel, dan wel inzage te verstrekken in de vergunningen die u die 

daarvoor voor elke bingo evenement afzonderlijk heeft verstrekt”. 

 

Op 6 maart 2020 heeft u uw verzoek per e-mail aangevuld.   In dit bericht was een overzicht 

opgenomen met hyperlinks naar bingo-evenementen en gaf u aan dat u in het bijzonder informatie 

wilt over een bingo in Leidsche Rijn Centrum. 

 

Op 29 maart 2020 heeft u een tweede verzoek ingediend over bingo-evenementen in de horeca. In dit 

verzoek verzoekt u om openbaarmaking van alle besluiten in de jaren 2016 tot en met 2020, waarbij 

aan horecabedrijven in Utrecht handhavingsmaatregelen zijn opgelegd (bijvoorbeeld sluiting voor een 

jaar, ontnemen van de vergunning in verband met slecht levensgedrag, waarschuwing en dergelijke) in 

verband met het doen plaatsvinden van bingo. 
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Ontvangst en verdaging beslistermijn Bij de ontvangst van uw Wob-verzoeken (kenmerk 7384599/1 en 

7452212/1) verdaagde ik, met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Wob, de beslistermijnen 

met vier weken, omdat het verzamelen van de gevraagde informatie meer tijd kan kosten. 

 

Opmerking vooraf 

Het beleid van de gemeente is om niet actief te handhaven,  maar naar aanleiding van meldingen of 

handhavingsverzoeken. 

In de zaak van koffiehuis Transwijk, die u noemt in uw verzoek, gaat het om een handhavingszaak naar 

aanleiding van meldingen dat er per bingoronde veel geld wordt ingezet. Het gaat in de zaak koffiehuis 

Transwijk niet om een spelletje bingo waar voor kleine prijzen wordt gespeeld. De algemene 

vergelijking met de verschillende bingo-evenementen gaat niet op.  

 

Documentenonderzoek  

Ik heb mijn onderzoek naar de documenten, die betrekking hebben op uw verzoek, afgerond.  

In dit onderzoek vond ik geen documenten. 

 

Toelichting 

Er zijn geen vergunningen verleend aan de op de lijst opgesomde organisatoren. Noch is ten aanzien 

van de op de lijst vermelde activiteiten of enige andere horeca-onderneming in Utrecht een melding of 

handhavingsverzoek ontvangen.  

 

Besluit 

Nu er geen documenten zijn aangetroffen, kan ik 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, via het secretariaat van Juridische Zaken, Interne Bedrijven, in contact komen met de Wob-

coördinator, via het telefoonnummer 14 030 of per e-mail:wob@utrecht.nl. 

 

Hoogachtend, 

Namens de burgemeester van Utrecht, 

 

 

 

drs. H.A. Lesscher,  

directeur Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

 

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. 
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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 de burgemeester 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 

ik  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. 




