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Uw kenmerk 
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Verzonden op

Geachte

Uw Woo-verzoek
U hebt een verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo) gedaan. U vroeg ons om de 
conceptrapportage en e-mails over het KPMG- en HHM-rapport inzake de onderbouwing van de 
basismodule hulp bij het huishouden openbaar te maken.

Beslistermijn
Wij verdaagden, met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van de Woo, de beslistermijn met twee 
weken, omdat uw verzoek zo gecompliceerd is dat het niet lukt om hier binnen vier weken op te 
antwoorden.

Ingebrekestelling
Op 7 oktober 2022 ontvingen wij uw ingebrekestelling voor het niet op tijd beslissen op uw Woo- 
verzoek. Het overschrijden van de termijn had voornamelijk te maken met het onderzoek naar 
documenten. Wij bieden u onze excuses aan voorde vertraging.

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 hieronder. Hierna leest u wat wij 
over dit dossier besluiten.

K CONCEPT Onderzoek normering HH gemeente Utrecht

GEEN BESLUIT: geen documenten

Op een deel van uw verzoek nemen wij geen besluit. Het gaat om de e-mails over het KPMG- en 
HHM-rapport. Deze informatie hebben wij niet.

Er zijn geen documenten
De door u opgevraagde documenten over de e-mails over het KPMG- en HHM-rapport zijn binnen de 
gemeente Utrecht niet aanwezig. Wij kunnen dan ook geen besluit nemen over openbaarmaking. 
Toch kunt u hier wel bezwaar tegen maken. Aan het eind van dit besluit leest u hier meer over.
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BESLUIT OPENBAAR MAKEN

Wij maken het document niet openbaar.

Niet openbaar
Wj besluiten het document niet openbaar te maken omdat het is gemaakt voor intern beraad. U kunt 
hier meer over lezen in de toelichting bij dit besluit.

Informatie ouder dan vijf iaar
Het document Concept Onderzoek normering HH gemeente Utrecht dateert van 1 augustus 2016. Wj 
hebben eerder op een Wob-verzoek op 20 november 2019 besloten dat dit document niet openbaar te 
maken in verband met de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en de derde opsteller. Bij 
een verzoek om informatie die ouder is dan vijfjaar behoeft de informatie bij een weigering op grond 
van artikel 5.3 Woo een extra motivatie.
Wj zijn van oordeel dat om de onderstaande redenen deze weigeringsgrond ook na vijfjaar nog 
steeds openbaarmaking in de weg staat. De definitieve versie van het KPMG rapport is openbaar te 
vinden en daarmee eenvoudig vergelijkbaar met het concept. De definitieve versie vormt nog steeds 
de basis voorde dagelijkse praktijk van het toekennen van uren huishoudelijk hulp. Het aantal uren is 
ook na vijfjaar nog regelmatig onderwerp van bezwaarprocedures. De vrije gedachtevorming binnen 
overheden moet worden beschermd, ondanks het tijdsverloop van de documenten. Dit belang staat de 
openbaarmaking voor eenieder in de weg. Hieronder vindt u de link naar ons besluit uit 2019.
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Wij maken dit Woo-dossier openbaar
De gemeente vindt transparantie belangrijk. Sinds 2015 maken wij afgeronde Wob/Woo-dossiers 
openbaar. Na behandeling maken wij uw verzoek (zonder uw persoonsgegevens), ons besluit en de 
documenten openbaar voor iedereen via onze website. In de ontvangstbevestiging van uw verzoek 
hebben wij u de mogelijkheid gegeven om eventuele bedenkingen over het openbaar maken van uw 
verzoek aan ons kenbaar te maken. Van die mogelijkheid hebt u geen gebruikgemaakt.

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: 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,
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BEZWAAR
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan 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.
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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

PB: Persoonlijke beleidsopvattingen
Op grond van artikel 5.2 eerste lid van de Woo kunnen we persoonlijke beleidsopvattingen in 
documenten die bestemd zijn voor intern beraad, onleesbaar maken omdat de gedachtenvorming 
binnen overheden moet worden beschermd. Ook documenten van derden kunnen bedoeld zijn voor 
intern beraad. Het document “CONCEPT Onderzoek normering HH gemeente Utrecht” bestaat bijna 
helemaal uit persoonlijke beleidsopvattingen van derden en ambtelijke beleidsopvattingen in de vorm 
van opmerkingen. Het is dan ook niet mogelijk om het document gedeeltelijk te verstrekken. Dan blijft 
er niets over van het document. Daarom verstrekken wij het niet.
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