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Onderwerp

Wob-verzoek Stichting ENTC.

Voorstel

In te stemmen met bijgaande antwoordbrief

Inleiding

Door Stichting ENTC is op 9 juli 2019 een Wob-verzoek ingediend. Het Wob-verzoek betrof
het aanleveren van een TÜV-keuringsrapport 2019 met bijlage van de waterskibaan
gelegen bij het zwembad aan de Geurtsvenweg te Weert. Stichting ENTC is een vaste
gebruiker van de waterskibaan, die wordt geëxploiteerd door Stichting Zwembad De
IJzeren Man. In 2OI4is hieftoe tussen Stichting Zwembad De lJzeren Man (het zwembad),
Stichting ENTC (ENTC) en de gemeente Weert een gebruiksovereenkomst gesloten.

Het zwembad heeft opdracht gegeven voor de keuring van de waterskibaan. Die keuring
heeft 6 juni 2019 plaatsgevonden. Bij de keuring zijn twee aandachtspunten
geconstateerd. Deze aandachtspunten vormen geen risico voor de veiligheid. Met het
zwembad is afgesproken dat deze punten bij de eerst volgende reguliere onderhoudsbeuft
worden opgepakt. Het zwembad zal de gemeente op de hoogte brengen van het
uitgevoerde onderhoud en de uitgevoerde acties met betrekking tot de geconstateerde
aandachtspunten. De onderhoudsbeult zal plaatsvinden vóór de jaarlijkse keuring van de
waterskibaan in 2020.

ENTC heeft er voor gekozen om via een Wob-verzoek inzage te krijgen in het
keuringsrapport. Het zwembad heeft in een zienswijze aangegeven dat ze geen bezwaar
heeft op een positieve beschikking van de gemeente op het Wob-verzoek van ENTC.
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Beoogd effect/doel

Het doel is het Wob-verzoek af te handelen.

Argumenten

Binnen 4 weken dient antwoord gegeven te worden op het Wob-verzoek

Als gevolg van de mogelijkheid voor Stichting Zwembad lJzeren Man om een zienswijze in

te dienen en het zomerreces van het College van Burgemeester en Wethouders is

Stichting ENTC op de hoogte gebracht van het verdagen van de beslissingstermijn. Er is
aangegeven dat uiterlijk 5 september 20t9 een antwoord zalvolgen. Er is geen bezwaar
tegen bezit van de gegevens door ENTC en daarom wordt voorgesteld deze schriftelijk te
verstrekken.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van tocpassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mun icatie/ participatie

Betrokkenen worden geïnformeerd middels bijgaande brief met bijlage

Overleg gevoerd met

Intern:

Roel Deneer, beleidsadviseur OCSW

Cisca van der Kraan, beleidsadviseur
Ieke de Pooter, WOB coördinator

Extern:

Bijlagen:

1. Ingekomen Wob-verzoek
2. Brief inzake verdagen beslissing
3. Antwoordbrief met 1 bijlage
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