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Onderwerp

WOB-verzoek med iatra inin g.

Voorstel

In te stemmen met en verzenden van bijgevoegd WOB-besluit.

Inleiding

Op 18 oktober 2018 is er een WOB-verzoek ontvangen van Leon Janssen, werkzaam voor
De Limburger, waarin hij verzoekt om een kopie van of inzage in nader omschreven
documenten of informatie omtrent 'mediatraining', waaronder in ieder geval:

1. Het B&W-besluit d.d. 3 juli 2018 aangaande mediatraining burgemeester en
wethouders;

2. De notulen van de B&W-vergadering van 3 juli 2018, inclusief een eventueel
besloten gedeelte, voor zover betrekking hebbend op het besluit genoemd onder
punt t hierboven;

3. Subsidiair een geanonimiseerde versie van alle documenten gevraagd onder de
punten 1 en 2;

4. Meer subsidiair een samenvatting of zakelijke weergave van de inhoud van alle
documenten onder de punten 1 en 2.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgevoegd WOB-verzoek.

Beoogd effect/doel

Beantwoorden van en besluiten op bijgevoegd WOB-verzoek.

Argumenten

Zie bijgevoegd WOB-besluit.

GEMEENTE I/tIEERT

! Niet akkoord
n Gewijzigde versie

In te vullen door het B&w secretariaat:

¿Æ^kkoord-{l Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
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De secretaris,
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Flnanclële en personele gevolgen zijn niet van toepassing. Verzoeker kan trezwaar
aantekenen tegen het WOB-besluit.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mun icatie/ participatie

Verzoeker wordt geÏnformeerd door middel van bijgevoegd WOB-besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

Plonie van den Biggelaar, coördinator Communicatie;
Dirk Küsters, senior communicatieadviseur.

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. WOB-verzoek;
2. WOB-besluit.
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