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Onderwerp: Beslissing Woo-verzoek

Geachte neer !,
í. Verzoek om publieke informatie

Op 17 juni 2022 hebben wij uw verzoek van 14 juni 2022 ontvangen als bedoeld in artikel
4.1 lid 1 van de Wet open overheid (Woo). Dat verzoek hebt u ingediend in uw
hoedanigheid van redacteur-verslaggever bij omroep west en is erop gericht dat op
grond van de Woo de volgende publieke informatie openbaar wordt gemaakt door ons:

" De aangelegenheid van dit Woo-verzoek is de aanstelling van de informatiespeciatist
die is aangesteld voor de gemeenten Zoetermeer, Delft en Gouda en documenten die
betrekking hebben op Open Source lntelligence. lk wil graag kopieën van de
documenten die betrekking hebben op het proces voorafgaande aan de aanstelling.
Dat betekent vanaf de eersfe vastgelegde gedachte dat er een informatiespeciatist
moet worden aangesteld tot aan de besluitvorming van aanstelling van een dergetijke
functionaris.

Daarnaast verzoek ik kopieën van documenten inzake de werkwijze van Open Source
intelligence. Daaronder in ieder geval de documenten die inzicht geven in het beteid
om mensen digitaal (al dan niet anoniem) te volgen. Het werken met een anoniem
account door de overheid raakt de privacy van burgers van gemeenten en de
gemeente heeft geen bevoegdheid om dagelijks burgers te volgen en zodoende zicht
te krijgen op iemands privéleven. Daarom zal de gemeente een
g egeve n sbe sch e rm i n g seffe ctbeoo rd el i n g (G EB of D P I A) g e m a a kt moete n h e b be n
voorafgaande aan die werkzaamheden. lk verzoek een kopie.

Daaronder valt in dit verzoek ook de eventuele correspondentie tussen de FG van uw
gemeente inzake deze DPIA.

Onder de vraag om kopieën van documenten horen ook de documenten die
betrekking hebben op de plaats van tewerkstelling van de medewerk(st)er."

ln uw verzoek bent u ingegaan op de wijze waarop u meent dat wij toepassing hebben te
geven aan de Woo, zouden uitzonderingsgronden ten grondslag worden gelegd aan het
besluit op uw verzoek. Ook hebt u ons onder verwijzing naar het zorgvuldigheidsbeginsel
verzocht om een inventarislijst onderdeel van het besluit op uw verzoek te laten



uitmaken. Wij geven gehoor aan dat verzoek, alsmede op de voet van artikel 4.5 lid 1

Woo aan uw verzoek om de documenten digitaal toe te zenden.

2. Procesverloop afhandelinq verzoek

Bij brief van 7 juli 2022 hebben wij de ontvangst van uw verzoek bevestigd.

ln het verzoek hebt u reeds aangegeven akkoord te zijn met een beslistermijn van 42

dagen na ontvangst van het verzoek, dus een termijn inclusief verdaging van de

beslistermijn met twee weken conform artikel 4.4lid 2 Woo. Wij hebben de beslistermijn

op 4 augustus 2022 dienovereenkomstig verdaagd.

Bije-mailvan 7 september 2022 is aan u medegedeeld dat over bepaalde documenten

waarop uw verzoek ziet zienswijzen moeten worden uitgevraagd bij

(derde)belanghebbenden, de beslistermijn als gevolg daarvan op de voet van art. 4.4lid
3 Woo wordt opgeschort en dat het de verwachting is dat na ontvangst van de

zienswijzen in de eerste helft van oktober een beslissing op uw verzoek wordt genomen.

ln de periode daarna, in september en oktober 2022, hebben (derde)belanghebbenden

de mogelijkheid gekregen om zienswijzen in te dienen over de voorgenomen

openbaarmaking naar aanleiding van uw verzoek. De termijn daarvoor is op verzoek van

een aantal belanghebbenden een aantal keren verlengd. Het is om deze redenen helaas

niet gelukt binnen de geldende termijnen een beslissing op uw verzoek te nemen. Wij

bieden hicrvoor onzc verontechuldigingen aan,

De uiteindelijk door ons ontvangen zienswijzen heeft het college betrokken bij de

beslissing op uw verzoek. Die beslissing volgt hierna.

3. Beslissino op uw vezoek om publieke info-rlnatie

Besloten is gedeeltelijk aan uw Woo-verzoek tegemoet te komen en de informatie waar u

om hebt ver2ocht, (uitgesteld) openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het

onderdeel Overwegingen van dit besluit.

lnventarislijst

De documenten die onder de reikwijdte van uw verzoek vallen zijn opgenomen in een

inventarislijst. Die lijst treft u hieronder aan en daarin is tevens per document inzichtelijk

gemaakt of tot openbaarmaking is besloten, en als dat (gedeeltelijk) niet het geval is, op

welke grondslag de weigering berust.

INVENTARISLIJST
Document Openbaar Grondslaq Woo

L Agenda PO RAD 29 sePtember2016 Gedeelteltlk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer);

Deels buiten

reikwijdte verzoek.

2. Aanvraagformulier versterkingsgelden 2017

Zoetermeer

Deels buiten

reikwijdte vezoek.
Gedeeltelijk



3. Aanvraag 2017 brief archiefexemplaar Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer);

Deels buiten

reikwijdte vezoek.
4. Agenda PO RAD 13 oktober2016 Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer);

Deels buiten

reikwijdte vezoek.
5. Agenda PO RAD 27 oktober 2016 Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer);

Deels buiten

reikwijdte vezoek.
6. NCTV brief Toekenning 20i Z Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer);

5.1 lid 2 onder i (goed

functioneren van de

Staat, andere
publiekrechtelijke

lichamen of
bestuursorganen);

Deels buiten

reikwijdte vezoek.
7. Aanvraag_Versterkingsgelden_2018

Zoetermeer
Gedeeltelijk Deels buiten

reikwijdte vezoek.
8. Aanvraag Versterkingsgelden 2018 Brief

Zoetermeer
Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer);

Deels buiten

reikwijdte vezoek.
9. Toekenningsbrief Zoetermeer 2018 Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer);

Deels buiten

reikwijdte vezoek.
10. mail 1e TB 2017 + PN 2018 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer);

Gedeeltelijk



Deels buiten

reikwijdte verzoek.

5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer)

Gedeeltelijk11. mail lnformatieanalist

5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer)

Gedeeltelijk12. mail lnformatieanalist

5.1lid2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer)

Gedeeltelijk13. mail lnformatieanalist

5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer)

Gedeeltelijk
1 4. mail aanvraag versterkingsgelden

5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer)

5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer).

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

15. mail Aanvraag versterkingsgelden

16. mail Brief Versterkingsgelden

5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer);

5.1 lid 2 onder d (de

inspectie, controle en

toezicht door

bestuursorganen);

5.1 lid 2 onder i Woo

(goed functioneren

van de Staat, andere

publiekrechtelijke

lichamen of

bestuursorganen);

5.2lid 1 Woo

(persoonlijke

beleidsopvattingen

ten behoeve van

intern beraad).

1f adaallaliilz
vvvvvrrYr!!ri 7. maii inÍormai.ieariaiist concepi

functieomschrijving januari 201 8 incl' bijlage

I nformatieanalist concept fu nctieomschrijving

januari2018

5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer);

Gedeeltelijk18. mail regieoverleg CTER radicalisering



Deels buiten

reikwijdte vezoek.
1 9. RE regieoverleg CTER_radicalisering Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer)

Deels buiten

reikwijdte verzoek

20. mail overleg over inzet informatieanalist in

Gouda en Delft
Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer)

21 . mail RE update inzet informatieanalist Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer)

22. mail afstemmen inzet informatieanalist Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer)

23. aantekening informatieanalyse inzet regio Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer);

5.2lid 1 (persoonlijke

beleidsopvattingen

ten behoeve van

intern beraad).

24. mail Vragen AD bijdrage Rijk aanpak
radicalisering

Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

persoonlijke

levenssfeer)

25. mail regieoverleg CTERradicalisering Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssÍeer)

Deels buiten verzoek

26. FW lR46 advies TO zie mail 6 november Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer)

27. Veiligheid functiebeschrijving informatieanalist

september 2016 incl. bijlage
Gedeeltelijk 5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de
persoonlijke

levenssfeer)

28. 20190531 Gemeente Zoelermeer, Gemeente
Delft, Gemeente Gouda_DPIA Data Analyse
PGA Radicalisering en Extremisme def

5.1 lid 2 onder e (de

eerbiediging van de

Gedeeltelijk



persoonlijke

levenssfeer)

5.1 lid 2 onder i (goed

functioneren van de

Staat, andere

publiekrechtelijke

lichamen of

bestuursorganen)

Qverwegingen

ln de hierboven opgesomde documenten is per document(onderdeel) in de kantlijn

(digitaal) aangegeven welke uitzondering uit de woo van toepassing is.

Hieronder wordt gelet op het bepaalde in artikel 5.1 lid 3 Woo per document dan wel

selectie van documenten een nadere onderbouwing gegeven over het besluit, evenwel

zonder dat de inhoud van de betreffende documenten daarmee wordt prijsgegeven.

. Document nr. í - Agenda PO RAD 29 september 2015

Dit document wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Het gaat om een agendavoorstelvoor een overleg van 29 september 2016 binnen de

gemeente over het onderwerp radicalisering'

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen ter eerbiediging van de

perióonlijke Íevenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om informatie over

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet

wegens hun functie in de openbaarheid treden (vergelijk ABRvS 4 april2018,
ECLI:NL:RVS:2O1 8:1 1 I 5, rov. 4.1-4 -3)'

lnformatie in de vorm van agenda-onderwerpen die buiten het verzoek valt, is ook

weggelakt.

. Document nr. 2 - Aanvraagformulier versterkingsgelden 2017 Zoetermeer

Dit document wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Het gaat om een ingevuld aanvraagformulier voor het verkrijgen van versterkingsgelden

in2017.

lnformatie in dit document die buiten het verzoek valt, is weggelakt. De informatie die

(wel) valt binnen de reikwijdte van uw verzoek, wordt volledig openbaar gemaakt.

. Document nr. 3 - Aanvraag2OlT brief archiefexemplaar

Dit document wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Het gaat om een brief van de gemeente aan de NCTV van 30 september 2016 in

verbánd met de aanvraag van versterkingsgelden voor het jaar 2017 .

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en een handtekening ter

eernieOiging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om



informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren
die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

lnformatie in dit document die buiten het verzoek valt, is eveneens weggelakt.

o Document nr.4 -Agenda PO RAD 13 oktober20í6

Dit document wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Het gaat om een agendavoorstel voor een overleg van 13 oktober 2016 binnen de
gemeente over het onderwerp radicalisering.

weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen ter eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om informatie over
geÏdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet
wegens hun functie in de openbaarheid treden.

lnformatie in de vorm van agenda-onderwerpen die buiten het verzoek valt, is ook
weggelakt.

Document nr. 5 - Agenda PO RAD 27 oktober 201.6a

Dit document wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Het gaat om een agendavoorstel voor een overleg van27 oktober 2016 binnen de
gemeente over het onderwerp radicalisering.

weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen ter eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e woo). Het gaat om informatie over
geÏdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet
wegens hun functie in de openbaarheid treden.

lnformatie in de vorm van agenda-onderwerpen die buiten het verzoek valt, is ook
weggelakt.

r Document nr. 6 - NCTV brief Toekenning 20í7

Dit document wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Het gaat om een brief van de NCTV aan de gemeente van 9 december 2016, in verband
met de toekenning van de aanvraag voor versterkingsgelden voor het jaar 2017.

weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en een handtekening ter
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om
informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren
die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

Daarnaast wordt specifieke informatie die het goed functioneren van de betrokken
overheidslichamen zou (kunnen) schaden niet openbaar gemaakt (art. 5.í lid 2 onder i

Woo). Deze informatie geeft inzicht in de risico's, methoden en technieken ten aanzien
van de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming en het aanpakken van radicalisering en
extremisme en in lokale casuïstiek en problematiek, waarvan de openbaarmaking de
uitvoering van het beleid en de werkwijze van de betrokken overheidslichamen kan
frustreren (vergelijk ABRvS 28 februari 2018, ECL|:NL:RVS:2018:666, rov. 7). Het
algemene belang van openbaarmaking weegt volgens ons niet op tegen het belang van
de betrokken overheidslichamen dat dít beleid, de werkwijze en informatiepositie niet
voor een ieder openbaar wordt.



lnformatie in dit document die buiten het verzoek valt, is eveneens weggelakt.

Document nr. 7 - Aanvraag-Versterkingsgelden-20l8 Zoetermeer

Dit document wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Het gaat om een ingevuld formulier voor de aanvraag van versterkingsgelden voor het
jaar 2018.

lnÍormatie in dit document die buiten het verzoek valt, is weggelakt. De informatie die

(wel) valt blnnen de reikwijdte vall uw verzoek, wordt volledig openbaar gemaakt.

. Document nr. 8 - Aanvraag Versterkingsgelden 2018 Brief Zoetermeer

Dit document wordt gedeeltel'rjk openbaar gemaakt'

Het gaat om een brief van de gemeente aan de NCTV van 29 september 2017 in

verbànd met de aanvraag van versterkingsgelden voor het iaar 2018.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en een handtekening ter

eerUÉOiging van dc pcrsoonlijke levenssfeer (art, 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om

inÍormatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren

die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

lnformatic in dit document die buiten het verzoek valt, is eveneens weggelakt'

. Document nr. 9 - Toekenningsbrief Zoetermeer 20í8

Dit document wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Het gaat om een brief van de NCTV aan de gemeente van 19 december 2017 , in

verbánd met de toekenning van de aanvraag voor versterkingsgelden voor het jaar 2018

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en een handtekening ter

eeróÉOiging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om

informatie over geïdentrficeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren

die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

lnformatie in dit document die buiten het verzoek valt, is eveneens weggelakt.

. Document nr. í0 - mail íe TB 2017 + pN 2019

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen, e-mailadressen, (directe)

teleioonnummers en specifieke functieomschrijvingen ter eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om informatie over

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet

wegens hun functie in de openbaarheid treden.

lnformatie in dit document die buiten het verzoek valt, is eveneens weggelakt'

o Document nr. íí - mail lnformatieanalist

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.



Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen, e-mailadressen en (directe)
telefoonnummers ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 ondere
Woo). Het gaat om informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlilke
personen, hier ambtenaren die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

o Document nr. 12 - mail lnformatieanalist

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen ter
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e woo). Het gaat om
informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren
die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

Document nr. 13 - mail lnformatieanalist

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen ter
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.í lid 2 onder e Woo). Het gaat om
informatíe over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren
die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

r Document nr. í4 - mail aanvraag versterkingsgelden

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen ter
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om
informatie over geÏdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren
die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

. Document nr. í5 - mailAanvraag versterkingsgelden

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen ter
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.í lid 2 onder e woo). Het gaat om
informatie over gei'dentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren
die níet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

e Document nr. í6 - mail Brief Versterkingsgelden

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen ter
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om
informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren
die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

Document nr. 17 - mail informatieanalist concept functieomschrijving januari
2018 incl. biilage Informatieanalist concept functieomschrijving januari 2018

a

Deze mailwisseling met bijlage wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.



Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen ter

eerËi;diging van de persóonlilt<e levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om

informati-e over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren

die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

Daarnaast wordt specifieke informatie over netwerken die de politie in beeld heeft

gebracht uit de openbaarheid gehouden, gelet op bescherming van de belangen

inspectie, controle en toezichtàoor bestuursorganen (art. 5-.1. lid 2 onder d Woo) en het

goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

(art. 5.1 lid 2 onder l ). Het algemene belang van openbaarmaking weegt hier

"@optegenhetbelangdatdewerkwijzeeninformatiepositievande politie nict voor een ieder openbaar wordt.

De bijlage bij deze e-mail bevat aantekeningen opgesteld ten behoeve van intern beraad

in de voim van persoonlijke beleidsopvattingen als bedoeld in artikel 5.2 lid 1 Woo

(vergelijk ABRvS 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1873, rov. 12.3). Het gaat om

ou"i""ging"n van óetrokken ambtenaren (in vraagvorm) ten behoeve van intern beraad,

niet zijndeieiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald

beleidialternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter. Ter

bescherming van dat belang worden de aantekenrngen niet openbaar gemaakt'

o Document nr. í8 - mail regieoverleg CTER radicalisering

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen, e-mailadressen, (directe)

telefoonnummers en specifieke functieomschrijvingen ter eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om informatie over

geïdentif'aeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet

wegens hun functie in de openbaarheid treden.

lnformatie in de vorm van agenda-onderwerpen die buiten het verzoek valt, is eveneens

weggelakt.

o Document nr. 19 - RE regieoverleg CTER-radicalisering

Deze mailwrsseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen, e-mailadressen, (directe)

teleioonnummers en specifieke functieomschrijvingen ter eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om informatie over

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet

wegens hun functie in de openbaarheid treden.

lnÍormatie in de vorm van agenda-onderwerpen die buiten het verzoek valt, is eveneens

weggelakt.

. Document nr. 20 - mail overleg over inzet informatieanalist in Gouda en Delft

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen, e-mailadressen, (directe)

telefoonnummers en specifieke functieomschrijvingen ter eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om informatie over

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet

wegens hun functie in de openbaarheid treden'



. Document nr. 21 - mail RE update inzet informatieanalist

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen, e-mailadressen, (directe)
telefoonnummers en specifieke functieomschrijvingen ter eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e woo). Het gaat om informatie over
geÏdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet
wegens hun functie in de openbaarheid treden.

a Document nr.22 - mail afstemmen inzet informatieanalist

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen, e-mailadressen, (directe)
telefoonnummers en specifieke functieomschrijvingen ter eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e woo). Het gaat om informatie over
geÏdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet
wegens hun Íunctie in de openbaarheid treden.

a Document nr.23 - aantekening informatieanalyse inzet regio

Deze mailwisseling met persoonlijke aantekeningen van één van de betrokken
ambtenaren wordt zeer beperkt openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn allereerst persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen
ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om
informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier een
ambtenaar die niet wegens hun functie in de openbaarheid treedt. Bovendien speelt hier
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer een rolomdat de e-mail niet alleen
persoonsgegevens bevat, maar ook persoonlijke opvattingen en kwalificaties van
bepaalde feiten en met collega's besproken omstandigheden (vergelijk ABRvS 22 juni
2022, ECLI:N L: RVS :202 2:17 43 rov. 6).

Deze e-mail met aantekeningen is daarnaast opgesteld ten behoeve van intern beraad
en bevat persoonlijke beleidsopvattingen als bedoeld in artikel 5.2 lid 1 Woo (vergelijk
ABRvS 6 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1873, rov. 12.3). Het gaat om informatie van de
betrokken ambtenaar in de vorm van visies, standpunten en overwegingen ten behoeve
van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van
een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief
karakter. Ook ter bescherming van dat belang wordt de informatie niet openbaar
gemaakt.

Document nr.24 - mail Vragen AD bijdrage Rijk aanpak radicaliseringa

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen ter
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.í lid 2 onder e Woo). Het gaat om
informatie over geïdentificeerde oí identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren
die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.



a

a

Document nr.25 - mail regieoverleg CTERradicalisering

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen, e-mailadressen, (directe)

telefoonnummers en specifieke functieomschrijvingen ter eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om informatie over
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet

wegens hun functie in de openbaarheid treden.

lnformatie in de vorm van agenda-onderwerpen die buiten het verzoek valt, is eveneens

weggelakt.

Document nr. 26 - FW lR46 advies TO zie mall 6 november

Deze mailwisseling wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen ter eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om informatie over
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren die niet

wegens hun functie in de openbaarheid treden.

Document nr.27 - Veiligheid functiebeschrijving informatieanalist september

2016 incl. bijlage

Deze mailwisseling met bijlage wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen ter
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat om

informatie over qeïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier ambtenaren

die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden.

De bijlage wordt geheel openbaar gemaakt.

o Document nr. 28 - 20190531 Gemeente Zoetermeer, Gemeente Delft,

Gemeente Gouda_DPIA Data Analyse PGA Radicalisering en Extremisme-def

De data protection impact assessment (DPIA) van 31 mei 2019, opgesteld voor de
gemeenten Zoetermeer, Delft en Gouda wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Weggelakt zijn persoonsgegevens in de vorm van namen en e-mailadressen ter
eerOieOiging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo). Het gaat hier

om informaiie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, hier de

externe adviseurs die het rapport hebben opgesteld.

Daarnaast wordt specifieke informatie die het goed functioneren van de betrokken
overheidslichamen zou (kunnen) schaden niet openbaar gemaakt (art. 5.1 lid 2 onder i

Woo). Deze informatie geeft inzicht in de risico's, methoden en technieken ten aanzien

van Oe verwerking van gegevens bij de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming en het

aanpakken van radicalisering en extremisme en in lokale casuÏstiek en problematiek,

waarvan de openbaarmaking de uitvoering van het beleid en de werkwijze van de

betrokken overheidslichamen kan frustreren (vergelijk ABRvS 28 februari2018,
ECLI:NL:RVS:2018:666, rov. 7). Het algemene belang van openbaarmaking weegt
volgens ons niet op tegen het belang van de betrokken overheidslichamen dat dit beleid,

de werkwijze en informatiepositie niet voor een ieder openbaar wordt.



3. Toepassinq artikel5.3 Woo

Onder uw verzoek om informatie valt voor een deel ook informatie die ouder is dan vijfjaar. ln deze documenten zijn persoonsgegevens weggelakt ter eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 onder e Woo).

Gelet op het bepaalde in artikel 5.3 Woo dienen wij te motiveren dat ondanks het
tijdsverloop de belangen zoals beschermd met artikel 5.1 lid 2 en lid 5 en artikel S.2 Woo,
zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarheid.

wij achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken
ambtenaren ook nog na het verloop van vijf jaar zwaarder wegen dat het algemene
belang van openbaarmaking. ln het bijzonder gelet op het karákter van de
aangelegenheid, namelijk de inzet van de gemeente ten behoeve van het tegengaan van
radicalisering. Dit betreft een bijzonder gevoelig maatschappelijk onderw",pïn yi"tt
verband de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken ambtenaren
bescherming behoeft ondanks het tijdsverloop.

wij hebben daarom de persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren
geanonimiseerd.

4. Uitqestelde openbaarmakinq

Gelet op het bepaalde in art. 4.4lid 5 Woo, wordt de informatie niet tegelijk met de
bekendmaking van dit besluit openbaar gemaakt.

Aangezien niet valt uit te sluiten dat derde-belanghebbenden bezwaar hebben tegen de
openbaarmaking van de informatie, vindt de feitelijke openbaarmaking van het do"cument
niet eerder plaats dan twee weken na dagtekening van deze beschikklng.

op deze wijze wordt aan deze belanghebbenden de mogelijkheid geboden om de
openbaarmaking zo nodig tegen te houden. Dit kan oooinei indienen van een
bezwaarschrift bij het college en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij
wij.ze van voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking te
schorsen.

lndien binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is ingediend
en een verzoek om voorlopigevoorziening is gedaan, wordt door het college de u'ítspraak
van de voorzieningenrechter afgewacht voordat tot daadwerkelijke openbaármaking'
wordt overgegaan. ln alle andere gevallen wordt de betreffende informatie na verloóp van
de twee weken termijn - zoals verzocht - openbaar gemaakt en digitaal aan u
toegezonden.

Afschrift aan belanghebbenden
Een (geanonimiseerd) afschrift van dit besluit zal, mede gelet op artikel 4.4, zesde lid,
van de Woo, aan alle belanghebbenden worden toegezonden. 

'

Meer informatie
Mocht u nog vragen of op en hebben naar aanleidi ng van deze brief, dan kunt u
contact opnemen met de heer de klachtbehandelaar. Dat kan
zowel per e-mail als per telefoon tIr



Namens het college van burgemeester en wethouders,

de teammanager openbare orde en Veiligheid van de afdeling VVH,

Deze brief is niet van een ondertekening voorzien. De gemeente heeft het akkoord vart

de ondertekenaar en dit digitaal gearchiveerd'

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van

deze brief een bezwaarschrift indienen. AJu schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het

ondertekende bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van

Zoetermeer, Postbus 15,2700 AA te Zoetermeer'

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie en de datum van de

beslissing waartegen u bezwaar maakÍ. U vindt dit nummer in de rechterkantlijn op de

eerste pagina van dit besluit.

Een belanghebbende die openbaarmaking van informatie wilvoorkomen, kan binnen

twee weken na de dag waarop dit besluit É Oet<end gemaakt, ee.n bezwaarschrift

indienen en de voorziéningenrechter vragen het besluit tot openbaarmaking voor de duur

van de procedure te schorsen.


