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Op 9 januari 2019 hebben wij uw brief ontvangen waarin u zich beroept op de Wet openbaarheid van
bestuur. Uw verzoek betreft: (letterlijke tekst uit uw verzoek).

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

De overeenkomst tussen de gemeente Assen en de gemeente Aa en Hunze (en Tynaarlo?) op grond
waarvan ik op vragen in 2014 antwoord kreeg van een ambtenaar die in dienst was van de gemeente Aa
en Hunze;.
De akte met daarin de datum waarop heffingsambtenaar Bakker van zijn taak werd ontheven;
De aktes met daarin de data waarop waarnemend heffingsambtenaar Tuin officieel de taken van
ambtenaar Bakker overnam en daarna van zijn taak werd ontheven;
De akte met daarin de datum waarop de huidige heffingsambtenaar (met personalia) van de
gemeente Assen door het college van de gemeente Assen werd benoemd;
De akte met daarin de datum en de naam/namen en personalia van (een) waarnemend(e)
heffingsambtena( a )r( en);
De datum waarop het dienstverband met ambtenaar Vos werd beëindigd, zodat hij per 1 april 2018 in
dienst kon treden van de gemeente Aa en Hunze;
De rechtsgeldige overeenkomst (getekend en gedateerd) tussen de gemeenten Assen, Tynaarlo en
Aa en Hunze die op het gebied van de gemeentelijke belastingen per 01 januari 2018 inging en die
geen einddatum had;
De rechtsgeldige overeenkomst (getekend en gedateerd) tussen de gemeenten Assen, Tynaarlo
en Aa en Hunze die op het gebied van de gemeentelijke belastingen per 01 januari 2018 inging en
die nu blijkbaar is opgevolgd door een nieuwe overeenkomst vanaf 2019.

Procedure
De ontvangst uw Wob-verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 14 januari 2019
Op 16 januari 2019 heeft mevrouw A. Kok-Koster naar aanleiding van uw Wob-verzoek telefonisch
contact met u opgenomen. Tijdens dit gesprek is met u afgesproken dat u zou worden uitgenodigd
voor een gesprek met als doel om eventuele onduidelijkheden en verwarringen weg te nemen opdat
wij u zo goed mogelijk zouden kunnen voorzien van de door u gevraagde documenten. Vervolgens
bent u op 17 januari 2019 telefonisch uitgenodigd voor het gesprek dat zou plaatsvinden op 5 februari
2019. Deze afspraak is u per e-mail bevestigd met daarin de namen van de tijdens het gesprek
aanwezige ambtenaren. Helaas heeft u per omgaande de afspraak afgezegd. Als reden hiervoor heeft u
aangegeven dat er één persoon bij het gesprek aanwezig is waar u absoluut geen gesprek mee wenst te
voeren. U gaf verder aan dat u zich door de gemeente Assen geschoffeerd voelt en voor de toekomst
ook geen enkel gesprek meer met de gemeente wenst te voeren, waarop de verbinden verbroken werd.
Enige uitleg van onze kant was niet meer mogelijk waarop wij conform uw wens zijn overgegaan tot
een schriftelijke behandeling van uw Wob-verzoek. Op 5 februari 2019 hebben wij uw verzoek met
vier weken verdaagd. De reden hiervoor is dat wij op dat moment nog niet de beschikking hadden over
de benodigde documenten.
Wettelijk kader
Op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) kan een
ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid

richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame
instelling, dienst of bedrijf. Artikel 1, aanhef en onder a, van de Wob bepaalt dat een document een bij
een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal is dat gegevens bevat.
Besluit
Wij behandelen uw verzoek puntsgewijs.
1. Aangezien uw vraagstelling bij ons enige onduidelijk oplevert, overleggen wij, om volledige
transparantie te betrachten, u vier overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben betrekking
op de samenwerking tussen de gemeenten die vallen onder STAAN, respectievelijk de
gemeenten die onder de samenwerking Drentsche Aa vallen.
Het betreft de Intentieovereenkomst STAAN (niet ondertekend), de
Samenwerkingsovereenkomst Drentsche Aa d.d. 2 juli 2014 geldig voor onbepaalde tijd, de
Dienstverleningsovereenkomst uitvoering belastingen en WOZ d.d.1 november 2015,
beëindigd op 1 januari 2018, en de vigerende Samenwerkingsovereenkomst
Belastingsamenwerking Drentsche Aa 2018 d.d. 1 januari 2018, geldig voor onbepaalde tijd.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

In eerste instantie was er het samenwerkingsverband STAAN dat bestond uit de vier
gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo en de gemeente Noordenveld. De gemeente
Noordenveld heeft zich teruggetrokken uit dit samenwerkingsverband en hierop zijn de drie
overgebleven gemeenten verder gegaan onder de naam Samenwerking Drentsche Aa. Dit is
ook de reden waarom u bij de stukken geen ondertekende Intentieovereenkomst STAAN
aantreft. Uit de samenwerking zijn in de loop van de tijd de overeenkomsten
Samenwerkingsovereenkomst Drentsche Aa, Dienstverleningsovereenkomst uitvoering
belastingen en WOZ, en de Samenwerkingsoverkomst Belastingensamenwerking Drentsche
Aa ontstaan.
De genoemde overeenkomsten zijn als bijlage toegevoegd aan dit besluit
De heer Bakker is niet ontheven uit zijn functie. Het dienstverband van de heer Bakker is op
2 november 2017 op andere wijze beëindigd met de gemeente Assen. Het document dat u
vraagt bestaat niet en kunnen wij u dan ook niet overleggen.
Besluit aanwijzing heffingsambtenaar Assen 2013 is in geanonimiseerde vorm als bijlage
toegevoegd aan dit besluit.
Besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Assen 2018 is als bijlage
toegevoegd aan dit besluit.
Door het in werking treden van het besluit aanwijzing heffings- en invorderingsambtenaar
gemeente Assen 2018, is het besluit aanwijzing heffingsambtenaar Assen 2013 van 11 juni
2013 ingetrokken. Het besluit dat u vraagt bestaat niet en kunnen wij u dan ook niet
overleggen.
Op uw vraag aangaande de datum waarop het dienstverband van ambtenaar Vos is beëindigd,
kunnen wij u geen antwoord geven. De heer Vos was namelijk niet in dienst van de gemeente
Assen, maar in dienst van de gemeente Tynaarlo. Wij hebben conform Artikel 4 Wet
openbaarheid van bestuur op 21 januari 2019 deze vraag doorgestuurd naar de gemeente
Tynaarlo. Wij hebben u bij brief d.d. 21 januari 2019 kenmerk 1283-2019 hiervan op de
hoogte gebracht.
Op 1 januari 2018 is de Dienstverleningsovereenkomst uitvoering belastingen en WOZ
beëindigd. De vigerende overeenkomst is de overeenkomst “Samenwerking Drentsche Aa”,
Samenwerkingsovereenkomst Belastingsamenwerking Drentsche Aa 2018. Deze
overeenkomst is in werking getreden op 1 januari 2018 en geldt voor onbepaalde tijd. De
overeenkomsten zijn als bijlage toegevoegd aan dit besluit.
Uit uw vraag maken wij op dat u in de veronderstelling bent dat er met ingang van 1 januari
2019 een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Belastingsamenwerking Drentsche Aa in
werking getreden is. Wij kunnen u meedelen dat de Samenwerkingsovereenkomst
Belastingsamenwerking Drentsche Aa 2018 nog steeds van kracht is.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10, lid 2, sub e, Wob)
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke
levenssfeer wordt geëerbiedigd.
Op basis hiervan is het volgende document geanonimiseerd:
 Besluit aanwijzing heffingsambtenaar Assen 2013, vastgesteld in de vergadering van het
college van burgemeester en wethouders van 11 juni 2013;
Kosten
In de ontvangstbevestiging die u toegestuurd is op 14 januari 2019 met kenmerk 1283-2019 hebben
wij u geïnformeerd over de Tarieventabel belastingen, heffingen en rechten Assen 2019. Dit betekend
dat wij voor uw verzoek €11,98 in rekening brengen voor het in behandeling nemen van uw verzoek
en het verstekken van 34 fotokopieën.
U ontvangt de nota zo spoedig mogelijk na het verstrekken van dit besluit.

Bezwaar
U kunt een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 30018, 9400 RA Assen. Denkt u erom dit te doen binnen zes weken na de verzenddatum van
dit besluit. Het is belangrijk dat u vermeldt waarom u het niet eens bent met het besluit. U ondertekent
het bezwaarschrift, voorziet het van datum, naam, adres en e-mail. Uw mailadres is handig bij het
regelen van praktische zaken als het plannen van een hoorzitting.

Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Kok-Koster bereikbaar onder telefoonnummer
14-0592

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,
Teamleider juridische zaken

De heer D.W. de Boer

