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E-mail wob@utrecht.nl Onderwerp Wob-besluit subsidie en levering 
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Uw e-formulieren 
van 

4 augustus 2020 (beide) Verzonden 21 oktober 2020 

  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 
    
   

  
   

Geachte heer  
 
 
Uw Wob-verzoek 
Via uw e-formulieren Wob hebt u op 4 augustus 2020 met een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna Wob) verzocht om openbaarmaking van: 
 
E-formulier 7851135 
Alle communicatiestukken (e-mails, memo’s, aanvragen, besluitvorming, besluiten, SMS- en 
Whatsappberichten over de subsidieaanvragen van de Stichting Umah Hai, zowel de interne 
communicatie binnen de gemeente als met Umah Hai; 
 
E-formulier 7851502 
Alle communicatiestukken ( onder andere e-mails, memo’s, besluitvoorbereiding, besluiten, SMS- en 
Whatsapp berichten) over het aanbestedingstraject tot levering van zorg in 2020 op de locatie 
Emmerich Kalmanlaan 14, inclusief de aanbesteding uitvraag, de ontvangen inschrijvingen, de 
onderbouwing van de keuze/selectie en bevestiging van de opdracht en eventuele voorwaarden, zowel 
de interne communicatie binnen de gemeente als met de aanbieders van zorg over deze aanbesteding, 
ook in de fase voorafgaand aan de aanbesteding.  
 
Ontvangst en verdaging van de beslistermijn  
Op 14 augustus hebben wij de ontvangst van uw Wob-verzoeken (kenmerk 7851135/1 +7851502/1) 
bevestigd en verdaagden wij - met toepassing van artikel 6 lid 2 Wob - de beslistermijn met 4 weken.  
 
Precisering 
Op 3 september 2020 is er telefonisch contact met u gehad over de invulling van uw Wob-verzoek. 
Daarbij hebben wij u het nodige verduidelijkt en uitleg gegeven over het proces. In dit gesprek heeft u 
aangegeven dat u niet meer documenten wil vragen dan nodig en dat u opzoek bent naar de volgende 
documenten:  

1. De inschrijving van Umah-Hai op perceel 3 
2. Onze beoordeling van deze inschrijving/ het scoringsformulier 
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Reeds openbare informatie 
Informatie die reeds openbaar is kunnen wij niet nogmaals met een beroep op de Wob openbaar 
maken. Het onderstaande document is al openbaar en voor eenieder toegankelijk via tendernet: 
WMO_04 
Dit document heeft voor eenieder die toegang had tot de site van tendernet op de website gestaan.  
De Wob ziet niet op documenten die reeds openbaar zijn. Als zodanig wordt dit document buiten 
beschouwing gelaten. Wij kunnen wel vanuit het oogpunt van serviceverlening u een kopie toesturen. 
 
Inventarisatie documenten 
 
Documenten betreffende de Inschrijving van Stichting Umah-hai perceel 3: 
- Inschrijving van Stichting Umah-hai  
- 20200901111955_8def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunni_8 
- 20200901111955_9def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunni_9 
- 20200901111955_10def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunn_7 
- UEA getekend Umah-hai  
- 20190207 Overzicht percelen en voorzieningen BW-MO-DEF  
 
Overige documenten ten behoeve van beoordeling en gunning: 
- BWMO P3 Bericht gunning-Stichting Umah-hai  
- Bijlage verificatievragen P3 BW-Stichting Umah-hai  
- Scorematrix BWMO-perceel 3 definitief  
- 2019 Definitieve scores BW-MO ondertekend  
 
Zienswijzeprocedure 
Op 1 oktober 2020 hebben wij Umah Hai in de gelegenheid gesteld een zienswijze uit te brengen. Op 2 
oktober 2020 heeft Umah Hai gereageerd met het verzoek om uitstel in verband met de vakantie van 
een jurist. Op 17 oktober 2020 heeft Umah Hai aangegeven zich te kunnen vinden in de door de 
gemeente gekozen lijn om drie documenten die detailinformatie bevatten waaruit blijkt hoe de 
stichting Umah Hai als beste uit deze selectieprocedure is gekomen niet openbaar te maken. Bij 
aanbestedingen en subsidies schrijven marktpartij in concurrentie in. Dit betekent dat de overheid 
deze ingekomen stukken vertrouwelijk behandelt. In deze stukken staan de voorstellen en ideeën van 
de stichting. Openbaarmaking daarvan vinden wij indruisen tegen de vertrouwelijkheid van de 
procedure en kan tot gevolg hebben dat andere inschrijvers die informatie hergebruiken bij nieuwe 
aanbestedings- of subsidieprocedures. Daardoor kan openbaarmaking niet alleen de stichting 
benadelen bij andere inschrijvingen, maar ook de gemeente omdat de creativiteit en uniekheid die nu 
bestaat gaat wijzigen (als je weet hoe het plan van de winnaar eruitziet dan kan een andere partij zijn 
eigen plan daarop toeschrijven). Éen e-mailadres, met daarin een voornaam, hoeft niet weggelakt te 
worden omdat het e-mailadres openbaar is. 
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Besluiten openbaarmaking 
 
Geheel openbaar 
1.Wij hebben besloten om de documenten in de map “Volledig openbaar” in het geheel openbaar te 
maken.  
 
Gedeeltelijk openbaar 
2.Wij hebben besloten de documenten in de map “Gedeeltelijke openbaar” deels openbaar te maken 
met uitzondering van onder andere de daarin vermelde: 
- persoonsgegevens; 
- informatie die kan leiden tot onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden; 
Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van deze beslissing. In de 
documenten wordt bij de gelakte tekstdelen, behoudens bij persoonsgegevens, verwezen naar de 
gronden waarop is gelakt. 
 
Niet openbaar 
3. Wij hebben besloten een aantal documenten ter voorkoming van onevenredige benadeling, niet 
openbaar te maken. Dit gaat om de volgende documenten: 
- 20200901111955_8def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunni_8 
- 20200901111955_9def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunni_9 
- 20200901111955_10def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunn_7 
 
 
Motivering  
Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid onder e, van de Wob)  
 Persoonsgegevens van derden 
Om herleidbaarheid naar natuurlijke personen van derden te voorkomen zijn de namen, de parafen en 
handtekeningen onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen we dat personen in hun persoonlijke levenssfeer 
worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet, in artikelen of om fraude mee 
te plegen.  
Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BJ5104 en ECLI:NL:RVS:2012: 
BY7303) kan waar het gaat om het beroepshalve functioneren van een persoon, slechts in beperkte 
mate een beroep worden gedaan op het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
Dit ligt anders als het gaat om het openbaar maken van namen. Namen zijn persoonsgegevens en het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen openbaarmaking daarvan 
verzetten. Daarbij speelt de functie van de betrokkene een rol. Daarbij is bepalend of deze personen 
(ambtenaren) zijn die uit hoofde van hun functie reeds in de openbaarheid treden. Dat is het geval voor 
ambtenaren die naar hun aard een functie vervullen waarbij zij naar buiten toe treden (zoals 
communicatie-medewerkers) en door het bestuursorgaan gemandateerde ambtenaren (de uitoefening 
van de mandaatbevoegdheid vereist dat de naam van de ambtenaar en diens handtekening 
controleerbaar op het document staan) en ambtenaren een functie vervullen waardoor ze naar buiten 
toe treden, zoals projectleiders, projectmanagers en opstellers van raadsbrieven die een ieder op de 
website kan vinden. Ingeval een ambtenaar niet in een functie naar buiten toe treedt kunnen wij het 
belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob) afwegen tegen 
het belang van openbaarmaking.  
Wat valt er allemaal onder persoonsgegevens? 
Informatie wordt op grond van de Wob voor eenieder openbaar gemaakt. Informatie moet dus 
zorgvuldig gecontroleerd worden op de aanwezigheid van persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens 
gaat het niet alleen om de naam en adresgegevens, maar ook om gegevens waarmee een persoon 



Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk 
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken 
Afdeling Juridische Zaken  
Postadres Postbus 10080, 3505 AB  Utrecht 
Telefoon 14 030 
 
 
Datum: 20 oktober 2020 
Ons kenmerk: 7851135/2 + 7851502/2 
 

4/5 

(eenvoudig) geïdentificeerd kan worden, zoals het kenteken van een auto, de handtekening, een 
paraaf, een direct telefoonnummer, een direct e-mailadres, de functieomschrijving of een tekstdeel 
zoals “ik woon in het hoekhuis met de rode garagedeur”.  
 
Onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede lid onder g, van de Wob)  
Ter voorkoming van onevenredige benadeling van de betrokken externe partij zijn er passages 
onleesbaar gemaakt in het document 2019 Definitieve scores BW-MO ondertekend. U herkent deze 
passages aan de markering 2G. Het belang van het openbaar maken van deze informatie weegt niet op 
tegen het belang van de betrokken externe partij. Openbaarmaking van deze passages zal kunnen 
leiden tot onevenredige benadeling, waardoor de concurrentiepositie van de betrokken externe partij 
aangetast kan worden. 
 
Ter voorkoming van onevenredige benadeling van de betrokken externe partij en de gemeente Utrecht 
worden de volgende drie documenten niet openbaargemaakt. 
- 20200901111955_8def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunni_8 
- 20200901111955_9def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunni_9 
- 20200901111955_10def Umah-hai perceel 3 Beschermd Wonen bovenregionaal gunn_7 
Deze documenten bevatten detailinformatie waaruit blijkt hoe de stichting Umah Hai als beste uit deze 
selectieprocedure is gekomen. Openbaarmaking van deze documenten vinden wij indruisen tegen de 
vertrouwelijkheid van de procedure en kan tot gevolg hebben dat andere inschrijvers die informatie 
hergebruiken bij nieuwe aanbestedings- of subsidieprocedures. Daardoor kan openbaarmaking niet 
alleen de stichting benadelen bij andere inschrijvingen, maar ook de gemeente omdat de creativiteit en 
uniekheid die nu bestaat verloren gaat.  
 
Verstrekkingsvorm 
Wij sturen u een kopie van de bijlagen via een downloadlink.  
 
Contactpersoon 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit besluit of de behandeling van dit Wob-verzoek dan 
kunt u telefonisch contact opnemen met de Wob-coördinator, telefoonnummer 14 030. 
 
 
 
 

 
 
Bezwaarclausule 
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? 

Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
 
mr. P.C. van Doorn  
Manager Juridische Zaken   
 
NB: In verband met de aanpak van het Coronavirus werkt de gemeente Utrecht deze periode zoveel 
mogelijk digitaal en thuis. Wob-besluiten worden daarom digitaal ondertekend door middel van 
“ValidSign” 
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Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor 
kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. 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 dat besluit of stuur een kopie daarvan mee; 

- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. 




