De heer P. Bonneveld
Achlumerhof 64
8862 PW Harlingen

Franeker, 26 juli 2022
Onderwerp: Besluit op uw Woo-verzoek

Geachte meneer Bonneveld,
Verzoek per brief
In uw verzoek van 7 juni 2022, door ons ontvangen op 5 juli 2022 heeft u de Dienst Sozawe
Noardwest Fryslân (de Dienst) gevraagd informatie openbaar te maken over:
1. de correspondentie tussen de gemeente en de Aardema Zorggroep vanaf 26 oktober
2021 tot heden
2. de onderzoeksresultaten naar het declaratiegedrag van de Aardema Zorggroep
3. de vervolgstappen naar aanleiding van de ontvangen signalen
Telefoongesprek
Over dit verzoek hebben wij 7 juli 2022 contact gehad. Ik heb u gevraagd uw verzoek toe
lichten en te verduidelijken. Uw telefonische toelichting heb ik op 7 juli 2022 schriftelijk aan u
bevestigd:
1. de correspondentie tussen de gemeente en de Aardema Zorggroep vanaf 26
oktober 2021 tot heden:
- de correspondentie tussen de klachtbehandelaar en Aardema Zorggroep naar
aanleiding van uw vraag of Aardema Zorggroep daadwerkelijk de toegezegde
terugbetaling van teveel gedeclareerde uren aan gemeente Harlingen had
gedaan.
2. de onderzoeksresultaten naar het declaratiegedrag van de Aardema Zorggroep:
- heeft de Dienst Noardwest Fryslân onderzoek gedaan naar de declaraties van
Aardema Zorggroep.
- wat is de uitkomst van dit onderzoek
3. de vervolgstappen naar aanleiding van de ontvangen signalen
- wat is er verder gedaan naar aanleiding van de klacht dat Aardema Zorggroep
zich niet houdt aan de contractafspraken
- wordt er gehandhaafd als uit het onderzoek is gebleken dat Aardema Zorggroep
niet correct heeft gedeclareerd

Akkoord
U bent op 11 juli 2022 telefonisch akkoord gegaan met de schriftelijke bevestiging van uw
toelichting.
Wettelijk kader
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).
In artikel 1.1 Woo is het recht op toegang tot publieke informatie neergelegd.
Artikel 4.1 lid 1 Woo bepaalt dat iedereen een verzoek om openbaarmaking van informatie
vastgelegd in documenten kan sturen aan een bestuursorgaan. Een bestuursorgaan is een
orgaan dat een overheidstaak uitvoert.
Op grond van artikel 4.1 lid 7 Woo wordt in het besluit op een verzoek om informatie
rekening gehouden met hoofdstuk 5 van de Woo.
Procedure
Naar aanleiding van het door u ingediende verzoek om openbaarmaking, heb ik onze
bestanden doorzocht op documenten die mogelijk onder uw Woo-verzoek vallen. Deze
documenten heb ik daarna beoordeeld op uitzonderingsgronden uit de Woo. Dit leverde drie
openbaar te maken documenten op. Deze documenten heb ik benoemd in de inventarislijst
in bijlage 2 bij deze brief.
Weigeringsgronden
Een gedeelte van de informatie heb ik onleesbaar gemaakt. Dit heb ik gedaan omdat het
openbaar maken van namen een aantasting van de persoonlijke levenssfeer kan opleveren.
In die gevallen weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder
dan het belang van openbaarheid van overheidsinformatie (artikel 5.1 lid 2 onder e van de
Woo). Door het weglaten van de namen maak ik overheidsinformatie openbaar zonder de
persoonlijke levenssfeer te schaden.
Reeds openbare documenten
De Woo is niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn. Eén document is reeds
openbaar. Omdat u heeft aangegeven geen gebruik te maken van internet heb ik dit
document (bij uitzondering) toch voor u bijgevoegd.
Zienswijze
In ons telefoongesprek van 7 juli 2022 heb ik u laten weten dat een betrokken
belanghebbende gevraagd is zijn mening te geven over de voorgenomen openbaarmaking
van de door u gevraagde informatie onder punt 1. De betrokken belanghebbende heeft
aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van de documenten onder
punt 1.

Besluit
Openbaar maken documenten
Ik besluit de documenten waar u om verzoekt openbaar te maken, voor zover deze bij de
Dienst aanwezig zijn.
Nog niet openbaar
Uw verzoek betreffende de onderzoeksresultaten (punt 2) kan ik nog niet openbaar maken.
De reden daarvoor is dat het onderzoek nog loopt. Zodra wij het onderzoek hebben
afgerond, krijgt u daarover bericht.
Wijze van openbaarmaking en publicatie
Ons besluit en de openbaar te maken documenten zend ik u hierbij schriftelijk toe. Daarnaast
publiceren wij deze documenten onder ‘Woo-publicaties’ op www.sozawe-nw-fryslan.nl
Afschrift aan belanghebbenden
Een kopie van dit besluit stuur ik naar de betrokken belanghebbende. In deze kopie is alleen
de informatie zichtbaar die betrekking heeft op punt 1 van uw verzoek.
Vragen
Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact met mij opnemen
via ons algemene telefoonnummer 0517 380200 of rechtstreeks via 06 51299793.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Dienst Noardwest Fryslân,

M. Schotanus
Woo-contactpersoon

Niet mee eens?
Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit
bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit zijn ingediend
(artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht).
Adres bezwaarschrift:
Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Postbus 4, 8800 AA Franeker
Inhoud van het bezwaarschrift (artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht)
• uw naam en adres,
• de datum van uw bezwaarschrift,
• een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt,
• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.
Wilt u een kopie van deze brief met uw bezwaarschrift meesturen?
Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Bijlage 1
Inventarisatielijst
1. De correspondentie tussen de gemeente en de Aardema Zorggroep vanaf 26 oktober
2021 tot heden
zie bijlage 2 en 3
Persoons- en bedrijfsgegevens zijn weggelakt

2. De onderzoeksresultaten naar het declaratiegedrag van de Aardema Zorggroep
Deze documenten zijn nog niet beschikbaar
3. De vervolgstappen naar aanleiding van de ontvangen signalen
Zie bijlage 4
Nieuwsbericht voor de gebiedsteams: Opbouw tarief individuele begeleiding

