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kennisgeving n.a.v. zienswijze inzake WOB-verzoek

Geachte mevrouw Visser, beste Suzanne; >
Eris op 5 januari 2017 een verzoek ingediend tot toezending van een aantal documenten en/of inzage
in een aantal documenten. Het verzoek is geregistreerd onder Hummer 1431378. Het verzoek betreft
de samenwerkingsovereenkomst met Flextensie.
Omdat de gevraagde documenten niet eerder open6aar zijn gemaakt, hebben wij het verzoek
aangemerkt als een verzoek tot openbaarmaking als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur. U
bent als belanghebbende in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen betreffende ons voornemen tot
openbaarmaking van de gevraagde informatie kenbaar to maken.
Uw zienswijze is als volgt:
°Flextensie heeft er geen bezwaar tegen dat het contract openbaar wordt gemaakt, met inachtneming
van het volgende:
1. Op grond van artikel 10 lid 2 onderdeel g van de WOB, verzoeken we de gemeente om artikel 6.1
van het contract weg to lakken. Dit artikel bevat detailinformatie over onze tarieven die voor
anderen bij evt. aanbestedingen van nut kunnen zijn bij het bepalen van de to offreren prijs. Het
vrijgeven van deze informatie leidt tot een onevenredige bevoordeling van partijen die een
concurrerend aanbod willen ontwikkelen en aanbieden en leidt daarmee tot een onevenredige
benadeling van Fle~ensie Nederland BV. Het betreft hier concurrentiegevoelige gegevens die
potenti~le concurrenten de kans geeft om hun aanbod op deze informatie of to stemmen.
2. Ook op grond van artikel 10 lid 1 onderdeel c van de WOB is het verzoek om deze financi~le
gegevens onleesbaar to maken. Krachtens deze bepaling blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die vertrouwelijk aan de overheid
zijn meegedeeld. Onder bedrijfs- en fabricagegegevens moeten blijkens bestendige jurisprudentie
ondermeer worden aangemerkt: cijfers of gegevens die de financi~le bedrijfsvoering en financi~le
stromen betreffen. Artikel 6.1 van het contract bevat gegevens die betrekking hebben op de
financi~le bedrijfsvoering en die inzicht geven in de opbrengsten van Fle~ensie Nederland BV.
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3. Met het oog op identiteitsfraude, verzoeken wij tevens de in het contract genoemde namen (in
aanhef onder'ondergetekenden' en onder'ondertekening') onleesbaar to maken. Deze gegevens
hebben tevens betrekking op de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, lid 2 onderdeel e).
De eerste twee punters komen overeen met jullie voorstel. Daarmee resteert nog het verzoek zoals
weergegeven in het laatste punt, betreffende de in het contract genoemde namen en handtekeningen.
Graag het verzoek om deze gegevens eveneens weg to lakken."
N.a.v. uw zienswijze hebben we punt 3 telefonisch met u besproken. Klopt het dat als wij de
overeenkomst verzenden, met in acht neming van punt 1 en 2, en met het openbaar makers van de
naam en met een gedeeltelijke afdekking van uw handtekening, dat jullie dan akkoord zijn met
openbaarmaking van de overeenkomst? U hebt aangegeven onderdeel 3 van de zienswijze dan in to
trekkers. Betekent dit dat u Been gebruik zal makers van de mogelijkheid tot bezwaar? Indien u
aangeeft geen gebruik to zullen makers van de mogelijkheid tot bezwaar, kunnen we de overeenkomst
direct verzenden, gelijk met het besluit aan de aanvrager.
Als u vragen heeft over het bovenstaande kunt u onder vermelding van het registratienummer vars uw
verzoek via telefoonnummer 14075 contact opnemen met de behandelaar van uw verzoek,~~~~

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,
Hoofd afdeling werk

mw. S. Veenema
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