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Geachte heer Janssen,

Op 18 oktober 2018 hebben wij uw WOB-verzoek van 16 oktober 2018 ontvangen, waarin
u verzoekt om een kopie van of inzage in nader omschreven documenten of informatie
omtrent 'mediatraining', waaronder in ieder geval:

1.
2.
3.
4.

Het B&W-besluit d.d. 3 juli 2018 aangaande mediatraining burgemeester en
wethouders;
De notulen van de B&W-vergadering van 3 juli 2018, inclusief een eventueel besloten
gedeelte, voorzover betrekking hebbend op het besluit genoemd onder punt 1
hierboven;
Subsidiair een geanonimiseerde versie van alle documenten gevraagd onder de
punten L en 2;
Meer subsidiair een samenvatting of zakelijke weergave van de inhoud van alle
documenten onder de punten 1 en 2.

Wij hebben uw verzoek getoetst aan het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Wij kunnen u berichten dat:
A. op de documenten, zoals bedoeld onder punt 1 en 2 hierboven, door het college
geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 55, eerste lid Gemeentewet juncto
artikel 10 Wob;
B. het geanonimiseerd verstrekken van alle onder punt 1. en 2. genoemde documenten
niet aan de orde is, wegens de opgelegde geheimhouding, zoals bedoeld onderA.;
C. de Wet openbaarheid van bestuur, gelet op de uitspraak van de Raad van State van 5
juni 2013 in zaaknummer 20t204362/L/A3, geen verplichting bevat om gegevens te
vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate
van inspanning.

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Torgtu ervoordat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

uw naam, adres, datum en handtekening;
een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris
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