
In een aanvullende toelichting verzoekt u om documenten die zien op:
a. afschriften in kopie inzake de toekenning van subsidie aan Utrecht BC Cangeroes;
b. het verzoek van compensatie van de huur en alle correspondentie hierover (digitale en 

interne communicatie, kattenbelletjes en memo’s) met de verhuurder, verzoeker en 
anderen;

c. notulen van vergaderingen over het verzoek van compensatie van de huur en de 
afdoening hiervan;

. gewijzigde afspraken;

. de zoektocht naar oplossingen van de gemeente waaronder de correspondentie met de 
gemeenteraad;

f. de voorwaarden en het gewijzigde contract van BC Utrecht Cangeroes.

Beslistermijn
Bij de ontvangst van uw Wob-verzoek (kenmerk 9611701/1) 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
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij gekeken welke documenten er binnen de gemeente 
Utrecht aanwezig zijn. Een overzicht van deze documenten vindt u in bijlagen 1. Hierna leest u wat wij 
over dit dossier besluiten.

GEEN BESLUIT: al openbaarl/valt niet onder de Woo

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Deze informatie is al openbaar en kunt u vinden 
op internet en valt niet onder dit Woo-verzoek. Omdat wij hierover geen besluit nemen, kunt u hier in 
de meeste gevallen geen bezwaar tegen maken.

Maatschappelijke Ontwikkeling 
Subsidiebureau
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl

Per mail:

Behandeld door 
Dossiernummer

Woo-team
2021-985

Datum van dit besluit 
Ons kenmerk

10 mei 2022 
9611701/2

E-mail
Bijlage(n)

Woo@utrecht.nl Onderwerp Woo-besluit inzake BC 
Utrecht Cangeroes.192

GeenUw kenmerk 
Datum uw verzoek

Verzonden op 12 mei 2022
27 december 2021

Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (hierna: de Wob) gedaan. Per 1 mei 
2022 is de Wob vervallen en is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. Wij zullen 
uw verzoek dan ook beoordelen op basis van de wet- en regelgeving van de Woo. U vroeg ons om 
documenten inzake de subsidieverlening van Utrecht BC Cangeroes openbaar te maken.
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Al openbaar
Voor documenten die al openbaar zijn kunt u kijken op internet. De onderstaande links verwijzen naar 
verschillende websites waar deze documenten te vinden zijn:

1. Uittreksel van stichting BC Utrecht Cangeroes en stichting SportUtrecht zijn op te vragen bij 
de Kamer van Koophandel: Uittreksels (kvk.nf)

2. De openbare besluitenlijst van het College van B&W van 21 december 2021: iBabs Online
3. De openbare raadsbrief incidentele subsidieverlening aan BC Utrecht Cangeroes van 22 

december 2021: iBabs Online

De Woo is niet van toepassing op deze informatie omdat de Woo alleen van toepassing is op 
informatie die nog niet openbaar is.

BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken een aantal documenten niet openbaar en de rest van de documenten gedeeltelijk 
openbaar.

Gedeeltelijk openbaar
Wj besluiten de documenten met zwarte balken gedeeltelijk openbaar te maken. De financiële 
belangen van de gemeente, de bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfs- en 
fabricagegegevens, de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van persoonlijke 
beleidsopvattingen en het voorkomen van onevenredige benadeling wegen voor ons zwaarder dan 
het belang van openbaarmaking van deze gegevens.

De gegevens die wij niet openbaar maken hebben wij in de documenten in de bijlagen onleesbaar 
gemaakt met een zwarte balk. In deze zwarte balk staat een code, bijvoorbeeld 2E. Dit verwijst naar 
artikel 5.1 lid 2 onder e van de Woo. Wij hebben een deel van de documenten nog beoordeeld onder 
de wet- en regelgeving van de Wob. Hierdoor zullen sommige codes in de zwarte balken nog afwijken 
van de regelgeving van de Woo. Onderaan in de toelichting bij dit besluit staat een uitleg met daarin 
de oude volgnummers van de Wob en waar deze nummers nu onder vallen in de Woo. Ook staat er 
een duidelijkere uitleg hoe wij het openbaar maken beoordeeld hebben.

Niet openbaar
Wj besluiten de documenten hieronder niet openbaar te maken omdat ze bedrijfs- en 
fabricagegegevens bevatten die vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn.

K 2021120914265£_2_5S 
K 2021120914265S_2_6D 
K 20211209142658_2_61
K 2022010616240S_Aan vraag gegevens - 2021090S210650J75

2022010616240S_digita al afschrift akte van oprichting Stichting Utrecht Can_176 
K 2022010616240S_Directe vaststelling aanvraag - 20214943 002 (1}_177 
fér 2022010616240S_Ontvangstbevesti ging aanvraag - 20214943_D01 _17S 
K 20220106162408_Ontvangstbevesti ging aanvraag - 2D215494_001_181 
K 2022010616240S_Sport akkoord aanvraag Topsport video analyse - activiteiten_179 
K David Lloyd Contract Aanpassingen 
K Davidl Lloyd Exploitatie Begroting (2021-1210- 1)
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De desbetreffende documenten bevatten:
1. Drie verschillende Stafverslagen met de wethouder. In deze verslagen worden onderwerpen 

besproken die los staan van Utrecht BC Cangeroes. Aangezien deze verslagen los staan van 
het verzoek en de informatie die wordt opgevraagd zullen wij deze documenten ook niet 
openbaren.

2. Een digitale akte van oprichting van Stichting Utrecht Cangeroes Topsport en de aanvraag 
voor het sport akkoord betreffende een videoanalyse van Stichting Utrecht Cangeroes 
Topsport maken geen deel uit van het subsidiedossier. Deze stichting heeft geen rol gehad bij 
de onderhandelingen of het vaststellen van de subsidie. Dit is naar voren gekomen in de 
zienswijzeprocedure. Deze documenten maken wij niet openbaar ter voorkoming van 
onevenredige benadeling van deze stichting die geen rol heeft gehad bij deze 
subsidieprocedure.

3. Verschillende documenten betreffende een subsidieaanvraag van Stichting Utrecht 
Cangeroes Topsport. In deze documenten zitten een aanvraag van de contactgegevens van 
de stichting, een subsidieaanvraag, een ontvangstbevestiging en directe vaststelling van de 
subsidieaanvraag. Stichting Utrecht Cangeroes Topsport heeft niks te maken met de 
vaststelling of aanvraag van de subsidie van Utrecht BC Cangeroes. Deze documenten vallen 
buiten de gevraagde documenten van het verzoek en zullen wij dan ook niet openbaar maken.

4. De contractvoorwaarden tussen Utrecht BC Cangeroes en commerciële partijen waarbij de 
gemeente expliciet geen partij wilde zijn. Utrecht BC Cangeroes kan bij openbaarmaking 
onevenredig benadeeld worden in toekomstige onderhandelingen. Daarom maken wij dit 
document niet openbaar dit doen wij op grond van artikel 2 onder lid f van de Woo.

5. De exploitatiebegroting is door de gemeente nooit definitief vastgesteld of inhoudelijk 
besproken. Deze begroting is geen factor geweest voor het vaststellen van de subsidie en 
Utrecht BC Cangeroes kan bij openbaarmaking van dit document onevenredig benadeeld 
worden in toekomstige onderhandelingen. Dit maken dan ook niet openbaar op grond van 
artikel 5.1 lid 2 onder f van de Woo.

Wij maken dit Woo-dossier openbaar
De gemeente vindt transparantie belangrijk. Na behandeling maken wij uw verzoek (zonder uw 
persoonsgegevens), ons besluit en de documenten openbaar voor iedereen via onze website.

Vragen?
Als u vragen hebt over dit besluit of het hier niet mee eens bent, neemt u dan eerst contact met ons
op.
Per e-mail: woo@utrecht.nl. Zet in uw e-mail het dossiernummer of zaaknummer.
Telefonisch: via 030 286 1096 /14 030 (Klant Contact Centrum gemeente Utrecht). Geef aan dat u 
een vraag hebt over een Woo-verzoek. De medewerker verbindt u dan door met de juiste collega.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Utrecht,

Bart J. Andriessen 
on 11-05-2022

Drs. Bart

Directeur (IRM) Volksgezondheid en waarnemend directeur Maatschappelijke Ontwikkeling

BEZWAAR
u het niet eens met dit besluit?

kunt u ons dat laten weten (‘bezwaar maken’). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit
kijken.
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een omschrijving van dit besluit (staat bij Onderwerp bovenaan deze brief); 
de verzenddatum en het kenmerk van deze brief (staat ook bovenaan deze brief).

de reden(en) waarom u vindt dat ons besluit met klopt; 
uw naam, adres, handtekening; 
het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent; 
de datum waarop u de brief verstuurt.

Maatschappelijke Ontwikkeling 
Subsidiebureau
Datum 1 0 mei 2022 
Ons kenmerk 9611 701 /2

U moet uw bezwaar versturen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Als u uw 
bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen 
behandelen.

U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal
Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.utrecht.nl/bezwaar. Bezwaar maken kan niet per e- 
mail.

2. Met een brief
U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Wat moet er in uw bezwaar staan?

U mag in plaats van a. en b. ook een kopie van deze brief meesturen.

TOELICHTING OP CODES IN ZWARTE BALKEN

1C: Bedrijfs- en fabricagegegevens
Als deze gegevens vertrouwelijk aan de gemeente gegeven zijn, mogen wij ze op grond van artikel 
5.1 lid 1 onder c van de Woo niet openbaar maken. Soms kunnen wij om die reden het hele document 
niet verstrekken. Soms kunnen wij het document gedeeltelijk verstrekken. Dan maken wij alleen de 
bedrijfs- en fabricagegegevens onleesbaar. Het gaat in dit geval over gegevens over de 
subsidieverstrekking aan Utrecht BC Cangeroes en de vertrouwelijke contractuele voorwaarden die 
derden stellen aan het verhuren van een pand. Dit is vertrouwelijk aan de gemeente medegedeeld en 
niet bedoeld om openbaar gemaakt te worden. Onder de Wob is dit zwartgelakt onder de zwarte balk 
op grond van 2G.

2E : Eerbiediging persoonlijke levenssfeer
Om te voorkomen dat iedereen weet om wie het gaat, hebben wij namen, rechtstreekse e- 
mailadressen en telefoonnummers onleesbaar gemaakt. Zo voorkomen we dat deze mensen in hun 
persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet. Ook 
voorkomen we zo dat iemand privé benaderd wordt of dat met de gegevens wordt gefraudeerd. Dit 
doen wij op grond van artikel 5.1 id 2 onder e van de Woo.

Niet iedereen beschermen we zo. Personen die wegens hun functie in de openbaarheid treden vallen 
hierbuiten. Hun namen blijven leesbaar. Bij burgers kunt u denken aan directeuren van bedrijven die 
in het Handelsregister zijn ingeschreven. Bij ambtenaren gaat het bijvoorbeeld om ambtenaren die 
namens een bestuursorgaan besluiten nemen, leidinggevenden en communicatiemedewerkers die 
met hun naam en contactgegevens op de website staan. Ook namen van bestuurders blijven 
leesbaar. Tot ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden rekent de rechter
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(uitspraak Afdeling van 4 april 2018 met kenmerk 201702572/1/A3 ECLI:NL:RVS:2018:1115) onder 
andere beleidsmedewerkers, administratief medewerkers en toezichthouders.

Handtekeningen van leidinggevenden hebben we gedeeltelijk onleesbaar gemaakt. Zo kunt u zien dat 
de besluiten zijn ondertekend, maar is de handtekening niet eenvoudig na te maken. Namen van 
organisaties, afdelingen of bedrijven blijven leesbaar. Dat zijn geen gegevens van personen.
Hetzelfde geldt voor huisnummers. Onder de Wob is dit onder de zelfde grond (2E) geanonimiseerd.

2F: Overige concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens
Wij vinden het belang van openbaarmaking van deze informatie minder zwaarwegend dan het belang 
van betrokken partijen om hun bedrijfsproces te beschermen. Daarom maken wij dit op grond van 
artikel 5.1 lid 2 onder f van de Woo niet openbaar. Denk hierbij aan financiële gegevens en 
huurkosten. Onder de Wob is dit bij de documenten nog geanonimiseerd onder de grond 2G.

5: Voorkomen van onevenredige benadeling
Financiële informatie
Deze gegevens zijn onleesbaar gemaakt om de onderhandelingspositie van de gemeente met de 
betrokken externe partij(en) te beschermen en ook om te voorkomen dat deze een ongewenst inzicht 
geven in de financiële situatie van betrokken externe partij(en). Normaal worden vastgestelde 
subsidiebedragen openbaar gemaakt zodat dit in te zien is voor een ieder. Bij Utrecht BC Cangeroes 
is het nooit tot een vastgestelde subsidieregeling gekomen. Dit zou hun concurrentiepositie kunnen 
aantasten, maar ook die van de gemeente in toekomstige subsidieonderhandelingen. Dat weegt 
zwaarder dan het belang van openbaarmaking van deze informatie. Deze belangenafweging vindt 
plaats op grond van artikel 5.1 lid 5 van de Woo.

Het merendeel van deze documenten is nog beoordeeld op grond van de Wob. Daarom staat in de 
zwarte balkjes voor deze grond geen 5 maar 2G, een verwijzing naar artikel 10 lid 2 sub g van de 
Wob, de voorloper van 5.1 lid 5 van de Woo.

PB: Persoonlijke beleidsopvattingen
Op grond van artikel 5.2, eerste lid van de Woo kunnen persoonlijke beleidsopvattingen in 
documenten die bestemd zijn voor intern beraad, worden onthouden aan openbaarmaking omdat de 
gedachtenvorming binnen overheden moet worden beschermd. Ook documenten afkomstig van 
derden kunnen worden aangemerkt als documenten voor intern beraad als ze ook met dat doel zijn 
opgesteld.
Als het mogelijk is, maken wij deze documenten gedeeltelijk openbaar. We verstrekken dan geen 
informatie over de persoonlijke beleidsopvattingen of alleen zo dat u niet kunt lezen wie deze mening 
heeft.

ABA; Andere bestuurlijke aangelegenheid
Sommige documenten bestaan uit verslagen met de wethouder waarin meerdere onderwerpen 
worden besproken dan alleen de subsidieverlening van Utrecht BC Cangeroes. Nu uw Woo-verzoek 
alleen betrekking heeft op dat onderwerp, hebben wij de betreffende onderwerpen in de verslagen 
geanonimiseerd.
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Bijlage 1

|S 20210913105621 _RE Sporthal David UoydJ 
|S 20211015132356, David Lloyd presentatie_5 - 
K20211015132356_FW Sporthal David Lloyd_2 
|S 20211015135916, RE Nog een poging_4 
|S^0211020164333_FW David Lloyd presentatie_6 
|S202110Z1171714_FW David Lloyd s_7 
K 20211021174519, RE David Lloyd presentatie_S 
|S 20211025101902_RE cangaroesdavid lloyd_9 
K 20211026160646, RE David Lloyd presentatleJO 
Yr20211023131025_Re David Lloyd presentatie_11

V Z0Z11ÜZ81310Z5_Snelle antwoorden van op reactie van gemeente en SU_12 
jj[20211103161446_RE 3 scenario's Cangeroes voor PT_13

V 20211103213717_RE Agenda Programmateam Sport 4 november_14 
Yr 20211104112246_RE Bezetting sporthal Zuilen en DeDreef_15

V 20211104155603_Acties Programmateam Sport 4 november 2021,16 
K 20211105144556_B esp reken Cangeroes in David Lloyd_17

20211109153312_RE Utrecht Cangeroes in noodj 3 
K20211110114310_RE Vragen aan David UoydJ9 
|S20211111035554_RE Vragen aan David Lloyd_20 
U20211111111342_Besproken punten Cangeroes in DL_1 
|S20211111113054_RE Besproken punten Cangeroes in DL_21

V 20211111122134_Besproken punten m.b,t_2 
|S20211111145S45_RE Besproken punten m.b.t_22 
Y- Z0211111151732_RE Besproken punten m.b.t_23

|S 20211111201732,211111 Gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht_25

V 20211111201732_Verslag gesprek met Cangeroes_24 
U20211111212201_RE Besproken punten m.b.t_26

|S 20211111212201 _Utrecht - Ground Floor Plan_December 2013,27 
Yr 20211112091110_RE Versl a g g esp rek m et C a n g eroes_2B 
Yr 20211112115232_RE Versl a g g esp rek m et C a n g eroes_29

K 20211201143422_RE Besproken punten met David Lloyd over sporthal_40 
K20211202172053_Bezoek David Lloyd_42 
K 20211205200152_Hal DL_43

K 20211206171324_C ON CEPT VOORSTEL 211201 Collegeadvies David Lloyd_45 
|S 20211206171324_Eerste aanzet collegevoorstel huur sporthal DL_44 
IS20211207153411_RE Besproken punten met David Lloyd over sporthal_46 
K 20211207200859_RE Besproken punten met David Lloyd over sporthal_47 
|S 20211203173947_Vra g en n .a.v_4B 
K2021120317421 S_RE Conceptmail naar David Lloyd_49 
K^021120910594S_Update David Lloyd_50

|S20211209133203,211209 Voorblad Stand van zaken huur sporthal David Lloyd,52 
|S20211209133203_Voorblad David Lloyd_51 
K 20211209142653,0,5,

K 20211209142653,0,54 
K 20211209142653,2,12 
K 20211209142653,2,14 
K 20211209142653,2,19 
K 20211209142653,2,56 
|S 20211209142653,2,57

|S20211209142653_Agenda en stukken staf 13 december2021 [digitaal, 14.15- 1,53 
|S 20211209142653_C H EC K 1,55 
IS 20211209142653_RAAD SB Rl EF 2,59 
|S 2021121003112D_RE Teru g ko p p el i n g g esp rek_62 
|S 20211213123135_FW Update Utree htCangeroesinn ood_63 
K 20211213143902_RE Juridische argumenten bij garantie en subsidie_64 
|S20211213165543_Vraag subsidie Utrecht Cangeroes_65 
|S20211214120209_Vervolg Cangeroes David Lloyd_66 
|S70711214143115 Steun aan cangeroes_67

K 20211214153937_RE Cangeroes - David Lloyd mogelijke oplossing een incidente_6S 
K 20211214153937_sp el regel Begrotingswijzigingen en Budgettering sproces [1]_69

Y 2021111217320S_Verslag gesprek Cangeroes, SportUtrecht, Gemeente Utrecht_30 Y 20211214160S46_RE Cangeroes - David Lloyd mogelijke oplossing een incidente_70

Y 20211123165226_B esp reken mogelijkheden huur gemeente bij David Lloyd_31 
|S 2021112415265S_Vervolg onderzoek huur David Lloyd hal_32

Y 20211124171631 _RE Aantekeningen overleg David Lloyd_33

Y ZOZ111Z51Z153Z_Besproken punten met David Lloyd over sporthal_3

Y ZOZ111Z51Z153Z_Besproken punten met David Lloyd over sporthal_34 
UZ0Z111Z5Z13Z18_ RE Verslag ge&prek Cangeroes, SportUtre_Z6

Y 20211130162111, RE Verslag gesprek Cangeroes, SportUtre_36 
|S 20211201100456_Vervolg Cangeroes in David Lloyd_37 
|S 20211201101755_Vervolg Cangeroes in David Lloyd_33 
|S 2021120110335B_RE Verslag gesprek Cangeroes, SportUtre_39 
|S 20211201143422,2021 -12-01 david loyd berekening_41

Y 20211214190027_RE Cangeroes - David Lloyd mogelijke oplossing een incidente_71 
IS20211214223616_Fwd Basketball club Utrecht Cangeroes i_72

|S20211215101101,Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging Can,73 
|S20211215104414_RE Steun aan cangeroes_74

Y 20211215105047 RE Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging_75 
|S 20211215105S03_RE Steun aan cangeroes_76

|S 20211215110926_RE Steun aan cangeroes_77

Y 2021121512335S_Re Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging_7S

Y 20211215124655_RE Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging_79

Y 20211215124337_RE Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging_30 
|S 20211215124937_l M G -20211215-WAOOOO_31
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K 20211215125355RE mv C DA C a n g ero es_32

|j£ 20211215131916J1E College voorstel [21 dec] incidentele subsidie basketbalv_33

V 20211215142149JIE Collegevoorstel incidentele subsidie basketbalvereniging_S4 
U20211215145609_ RE Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood -_85 
K 20211215171015_Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes_86

K 20211215171015_C ON CEPT VOORSTEL 211215 Col I eg evoorstel Su bsid i e Utrecht Ca n_37 
|{£20211215172625_FW Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes_S3 
|j£ 20211215175004J1E Aanzet collegebesluit subsidie Cangeroes_S9 
1^20211215184349Jie Basketball club Utrecht Cangeroes is in nood - in acute a_90 
|{£202112151S4606_Re College voorstel [21 dec] incidentele subsidie basketbalv_91 
|j£ 20211215203504Jlollegebesluit jn jBabs_92

V 20211216084925_beantwoording MV 2 Cangaroes in nood voor in iBabs_93 
K202112160E4925_MV 5 Cangeroes in nood_94

)£ 202112160&4926_RE College voorstel [21 dec] incidentele subsidie basketbalv_95 
|j£202112161039QOJrW Collegevoorstel [21 dec) incidentele subsidie basketbalv_96 
|{f 20211216105322_DEFIN ITIEF VOOR5TTEL Collegevoorstel Incidentele subsidie Utr_9S 
Kr20211216105S22_Laatste versie collegebesluit_97

V 2021121611044S_RE Laatste versie collegebesluit_99 
JjJ20211216111658_RE Aanzet collegebesluit subsidie CangeroesJOQ 
K 20211216135349 C ON CEPT VOORSTEL C ol I eg evoorstel I n ci d entel e su bsi d i e UtiechJ 02 
K20211216135S49_CONCEPTVOORSTEL Collegevoorstel Incidentele subsidie UtiechJ03 
K 20211216135849_volgen de versie collegevoorstel Cangeroes_101 
|jf20211216143746_RE Collegevoorstel (21 dec] incidentele subsidie ba sketbalv_104 
1^20211216144625_FW Collegevoorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalv_105 
1^20211216145259_RE College voorstel (21 dec) incidentele subsidie basketbalv_106

£ 20211216152318_RE volgende versie colIegevoorstel Cangeroes_107 
K 202112161543U_1_109

70211223153210_David LI oydj 67

^20211223155655_RE URGENT reactie college voorbereiden voor raad vandaag; AcJ 63 
2021122316054S_Re David LI oy dj 69 
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