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xx xxxx x. xxxxxx 
xxxxxxxxxxx xxx 
xxxx xx  xxxxxxxxxxxx 

Onderwerp: Beslissing Woo-verzoek 

 

 

 

 

Geachte xxxx xxxxxx,  

 

Op 13 februari 2023 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet open overheid 

(Woo). In deze brief leest u onze beslissing met betrekking tot uw Woo-verzoek. 

 

Correspondentie 

Op 22 februari 2023 hebben wij de goede ontvangst van uw Woo-verzoek bevestigd. Op 

1 maart 2023 hebben wij – gelet op de omvang en complexiteit van uw Woo-verzoek – op 

grond van artikel 4.4, eerste lid, van de Woo de termijn om een beslissing te nemen op 

uw Woo-verzoek met twee weken verlengd.   

 

Woo-verzoek 

In uw Woo-verzoek vraagt u om respectievelijk de navolgende documenten te 

openbaren. Gemakshalve treft u bij ieder deel van uw verzoek een reactie aan. 

 

i. 

— 

Alle beleidsstukken – waaronder adviesrapporten opgesteld door externe partijen – die 

analyses, beleidsopvattingen of anderzijds verwijzingen naar de islamitische 

gemeenschap bevatten die zijn gebaseerd op ingewonnen advies of training door externe 

partijen dan wel door de eigen ambtenaren. De documenten moeten betrekking hebben 

op de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2022. 

 

Reactie: 

Documenten die aan deze criteria voldoen zijn reeds openbaar. Kortheidshalve wordt 

verwezen naar het Woo-besluit met bijlagen van 1 juni 2022 inzake de 

krachtenveldanalyse of netwerkanalyse uitgevoerd door Nuance door Training en Advies. 

 

ii. 

— 

Alle beleidsanalyses of onderzoeken die zijn gedaan naar islamitische netwerken en 

organisaties in Zoetermeer. De documenten moeten betrekking hebben op de periode 

van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2022. 
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Bijlagen 

 

https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/2022-051615_besluit_woo-verzoek_over_het_rapport_door_nuance_door_training_en_advies.pdf?cb=MQDgdGW9
https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/2022-051615_bijlagen_woo-verzoek_over_het_rapport_door_nuance_door_training_en_advies.pdf?cb=d14B2BEh


 

 

Reactie: 

Er zijn geen documenten aangetroffen die aan deze criteria voldoen. 

 

iii. 

— 

Alle opdrachtverstrekkingen en bevestigingen aan partijen voor advies en training over de 

islamitische gemeenschap. De documenten moeten betrekking hebben op de periode 

van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2022. 

 

Reactie: 

Documenten die aan deze criteria voldoen zijn reeds openbaar. Kortheidshalve wordt 

verwezen naar het Woo-besluit met bijlagen van 1 juni 2022 inzake de 

krachtenveldanalyse of netwerkanalyse uitgevoerd door Nuance door Training en Advies. 

 

iv. 

— 

Gemaakte evaluaties, feedback of onderzoek naar de effectiviteit van voornoemde 

trainingen en adviezen. De documenten moeten betrekking hebben op de periode van 1 

januari 2016 tot en met 31 december 2022. 

 

Reactie:  

Er zijn geen documenten aangetroffen die aan deze criteria voldoen. 

 

v. 

— 

Gemaakte evaluaties naar de effectiviteit van beleid gericht op de islamitische 

gemeenschap dan wel islamitische organisaties in Zoetermeer. De documenten moeten 

betrekking hebben op de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2022. 

 

Reactie:  

Er zijn geen documenten aangetroffen die aan deze criteria voldoen. 

 

vi. 

— 

Alle relevante notulen of e-mails waarin besluiten zijn genomen om advies- en 

trainingsbureaus in te huren rondom de islamitische gemeenschap dan wel islamitische 

organisaties in Zoetermeer. De documenten moeten betrekking hebben op de periode 

van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2022. 

 

Reactie: 

Documenten die aan deze criteria voldoen zijn reeds openbaar. Kortheidshalve wordt 

verwezen naar het Woo-besluit met bijlagen van 1 juni 2022 inzake de 

krachtenveldanalyse of netwerkanalyse uitgevoerd door Nuance door Training en Advies. 

 

vii. 

— 

Alle notulen van vergaderingen waarin besluiten zijn genomen over een onderhandse 

gunning van advieswerk dan wel trainingswerk aan externe partijen rondom de thema’s 

islamitische gemeenschap en extremisme.  

https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/2022-051615_besluit_woo-verzoek_over_het_rapport_door_nuance_door_training_en_advies.pdf?cb=MQDgdGW9
https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/2022-051615_bijlagen_woo-verzoek_over_het_rapport_door_nuance_door_training_en_advies.pdf?cb=d14B2BEh
https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/2022-051615_besluit_woo-verzoek_over_het_rapport_door_nuance_door_training_en_advies.pdf?cb=MQDgdGW9
https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/2022-051615_bijlagen_woo-verzoek_over_het_rapport_door_nuance_door_training_en_advies.pdf?cb=d14B2BEh


 

 

Reactie:  

Er zijn geen documenten aangetroffen die aan deze criteria voldoen. 

 

viii. 

— 

Alle stukken aangaande discussies, analyses, e-mails et cetera, waar het privacy-aspect 

van inhuur van voornoemde partijen is besproken.  

 

Reactie: 

Er zijn geen documenten aangetroffen die aan deze criteria voldoen. 

 

ix. 

— 

Aantal full time equivalenten in functies gericht op beleid of begripsvorming over de 

islamitische gemeenschap dan wel islamitische organisaties in Zoetermeer, uitgesplitst 

naar functie en schaal over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2022. 

 

Reactie: 

Er zijn geen documenten aangetroffen die aan deze criteria voldoen. 

 

x. 

— 

Aantal extern ingehuurde full time equivalenten in functies gericht op beleid of 

begripsvorming over de islamitische gemeenschap dan wel islamitische organisaties in 

Zoetermeer, uitgesplitst naar functietitel en specifieke inhuurperiode over de periode van 

1 januari 2016 tot en met 31 december 2022.  

 

Reactie: 

Er zijn geen documenten aangetroffen die aan deze criteria voldoen. 

 

Beslissing 

Wij kunnen uw Woo-verzoek niet inwilligen. Navolgend zullen wij onze beslissing nader 

motiveren in relatie tot de hiervoor gegeven reacties.   

 

De Woo heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie die is neergelegd in 

documenten. Alleen bestaande documenten vallen onder de Woo. Documenten die niet 

bestaan kunnen derhalve niet worden geopenbaard. Uw Woo-verzoek bevat deels 

criteria die verwijzen naar documenten die niet bestaan.  

 

Tevens heeft de Woo betrekking op bestaande documenten die niet zijn geopenbaard. 

Alleen niet-openbare documenten vallen onder de Woo. Documenten die reeds openbaar 

zijn kunnen niet nogmaals worden geopenbaard. In dit geval volstaat een verwijzing naar 

de reeds geopenbaarde documenten. Uw Woo-verzoek bevat deels criteria die verwijzen 

naar reeds geopenbaarde documenten.   

 

Tot slot  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u 

contact opnemen met xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Dat kan zowel per e-mail 

(x.x.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) als per telefoon (xxx x xxx.xx.xx).  

 



 

 

Dit besluit wordt geanonimiseerd gepubliceerd op de webpagina Overzicht Woo-besluiten 

van onze website. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

de teammanager Openbare Orde en Veiligheid van de afdeling VVH,  

 

 

 

 

 

xx. x.x. xxx xxxxx 

 

 

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

de ondertekenaar en dit digitaal gearchiveerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsbescherming 

U kunt op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tegen dit 

besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Zoetermeer (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer). Uw bezwaar dient 

binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit te zijn ontvangen.  

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt 

u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Awb een verzoek tot het treffen van 

een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-rechter van de Rechtbank te 

Den Haag (Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).  

 

Wij wijzen u erop dat voor het treffen van een voorlopig voorziening vereist is dat u een 

bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij 

het treffen van die voorziening. 

https://www.zoetermeer.nl/overzicht-woo-besluiten

