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Wolfs, Madeleine (M)

Van: Jan van der Grinten <Jan.van.der.Grinten@kvdl.com>
Verzonden: vrijdag 3 april 2020 12:24
Aan: Wolfs, Madeleine (M)
CC: 'Jos Heijmans'
Onderwerp: RE: Uitstel reactie
Bijlagen: Declaratie advies Wob 2 april 2020 (668690).pdf

Geachte mevrouw Wolfs-Corten,  
 
Bij e-mail van 24 maart jl. heb ik u in verband met onderstaande kwestie bericht dat de burgemeester 
ervan uitgaat dat de gemeente mijn nota zal voldoen, die ik dan ook ter voldoening aan de gemeente zal 
sturen. Bij uw onderstaande e-mail van 26 maart jl. hebt u mij bericht nog terug te zullen komen “op de 
vraag over het vergoeden van de juridische kosten”. Bij e-mail van 27 maart jl. heb ik u verzocht mij 
hierover uiterlijk maandag 29 maart nader te berichten. Ik heb daarbij aangetekend dat het voor zich 
spreekt dat in het geval het college van burgemeester en wethouders van de gemeente een Wob-verzoek 
krijgt dat het optreden van de burgemeester betreft, de burgemeester niet in persoon kosten hoeft te 
dragen die gemoeid zijn met de afwikkeling daarvan. Vervolgens heb ik niets meer van u vernomen. 
 
Daarnaast bericht ik u dat de burgemeester niet beschikt over documenten die informatie bevatten met 
betrekking tot het onderwerp dat u hebt genoemd in uw brief aan hem van 13 maart 2020. In het midden 
kan daarom blijven of “gedragscode burgemeester” een bestuurlijke aangelegenheid betreft van het 
college van burgemeester en wethouders. 
 
Hierbij gaat mijn nota voor de aan de burgemeester verstrekte juridische bijstand. Ik verzoek de gemeente 
die te voldoen. 
 
Vriendelijke groet,  
 
 

Jan van der Grinten 

Advocaat / Attorney-at-law 

Kennedy Van der Laan 
T +31205506852  M +31622474493 
F +31205506952 
Amsterdam | Eindhoven 
www.kvdl.com 
LinkedIn | Facebook | Instagram | Nieuwsbrief 

 
 
 

Van: Wolfs, Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.nl>  
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:59 
Aan: Jan van der Grinten <Jan.van.der.Grinten@kvdl.com> 
Onderwerp: RE: Uitstel reactie  
 
Geachte meneer Van der Grinten, 
 
Uitstel voor uw reactie met 2 weken is akkoord, dus tot uiterlijk 10 april 2020. 
Op de vraag over het vergoeden van de juridische kosten komen wij nog terug. 
 
Met vriendelijke groet, 
M. Wolfs-Corten 
Griffier Weert. 
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Van: Jan van der Grinten [mailto:Jan.van.der.Grinten@kvdl.com]  
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 15:44 
Aan: Wolfs, Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.nl> 
Onderwerp: Uitstel reactie  
 
Geachte mevrouw Wolfs-Corten, 
 
De burgemeester van Weert, de heer Heijmans, heeft mij om advies gevraagd in verband met uw brief aan 
hem van 13 maart jl. waarin u, kort samengevat, hebt gevraagd om documenten naar aanleiding van een 
aan het college van burgemeester en wethouders gericht Wob-verzoek. Ik moet mij nog in de zaak 
verdiepen hetgeen in de hectiek van de Corona-crisis nog enige tijd in beslag zal nemen. Ik verzoek u 
daarom om twee weken uitstel voor een reactie op uw brief. Graag verneem ik uw reactie hierop. 
 
Voor de goede orde bericht ik u voorts dat de burgemeester ervan uitgaat dat de gemeente mijn nota zal 
voldoen, die ik dan ook ter voldoening aan de gemeente zal sturen.  
  
Vriendelijke groet, 
 
 

Jan van der Grinten 

Advocaat / Attorney-at-law 

Kennedy Van der Laan 
T +31205506852  M +31622474493 
F +31205506952 
Amsterdam | Eindhoven 
www.kvdl.com 
LinkedIn | Facebook | Instagram | Nieuwsbrief 

 
 
 
 
Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere personen 
binnen de organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de informatie die deze e-mail bevat. Alle 
diensten worden verricht door Kennedy Van der Laan N.V. op basis van onze algemene voorwaarden die u kunt raadplegen, 
uitprinten en downloaden op www.kvdl.com. Deze algemene voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid. 
Kennedy Van der Laan N.V. is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 34261155.  
 
This e-mail contains privileged information and may be used only by the addressee or other persons within the addressee's 
organization authorized to access the information contained herein. All services are provided by Kennedy Van der Laan N.V. on 
the basis of our general terms and conditions which can be accessed, printed and downloaded at www.kvdl.com. These general 
terms and conditions contain a limitation of liability. Kennedy Van der Laan N.V. is registered in the Company Register under 
number 34261155.  
 

Ter 
bescherming 
van uw 
privacy is 
deze 
afbeelding  
niet 
auto matisch  
van internet 
gedownload. 

 
 
Disclaimer  
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit 
bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet 
garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk 
worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.  
 
 
Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere personen 
binnen de organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de informatie die deze e-mail bevat. Alle 
diensten worden verricht door Kennedy Van der Laan N.V. op basis van onze algemene voorwaarden die u kunt raadplegen, 
uitprinten en downloaden op www.kvdl.com. Deze algemene voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid. 
Kennedy Van der Laan N.V. is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 34261155.  
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This e-mail contains privileged information and may be used only by the addressee or other persons within the addressee's 
organization authorized to access the information contained herein. All services are provided by Kennedy Van der Laan N.V. on 
the basis of our general terms and conditions which can be accessed, printed and downloaded at www.kvdl.com. These general 
terms and conditions contain a limitation of liability. Kennedy Van der Laan N.V. is registered in the Company Register under 
number 34261155.  


