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Onderwerp

besluit Wob-verzoek

Geachte
Op 23 december 2020 hebben wij uw brief ontvangen waarin u zich beroept op de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). In deze brief verzoekt u om informatie die met name, maar niet uitsluitend,
betrekking heeft op de WOZ en dan speciaal op tal van waarde(s) muterende factoren. Deze
informatie dient dan met name gericht te zijn op een samenloop van twee of meer van deze
waarde(s) muterende factoren. Vervolgens geeft u in uw brief een nadere toelichting.
Doorzending naar Team Belastingen te Gieten
Wij constateren dat u uw verzoek richt aan zowel de heffingsambtenaar van de gemeente Assen als
aan het gemeentebestuur van de gemeente Assen.
Omdat uw verzoek zich voomamelijk richt op de WOZ, is uw verzoek doorgezonden naar Team
Belastingen in Gieten. Dit team zal uw verzoek op dit punt verder in behandeling nemen.
Besluit
Uw verzoek is aangemerkt als een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur.
Voor zover uw verzoek is gericht aan de gemeente Assen hebben wij onderzocht of de gemeente
Assen beschikt over de documenten waamaar u op zoek bent. Uit dossier-, en archiefonderzoek is
gebleken dat er bij de gemeente Assen geen documenten zijn aangetroffen met betrekking tot uw
verzoek. Derhalve kan niet tegemoet gekomen worden aan het verzoek.
Plaatsing op internet
Uw verzoek en het besluit worden geanonirniseerd op www.assen.nl geplaatst.
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 in het regelen van praktische zaken als het plannen van een hoorzitting.
Meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met
14-0592.
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