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Beste heer Van der Grinten,

In emailberichten van 23 en 25 maart 2O2O verzocht de burgemeester om de kosten van
een juridisch specialist in het kader van de afhandeling van het Wob-verzoek van P.Bots
d.d. 18-02-2O20 fe kunnen declareren bij de gemeente. In emailberichten van 24 en 27
maaft en 3 april 2020 werd hetzelfde verzoek gedaan door u namens de burgemeester.

Op 3 april 2020 heeft het college in een brief aan de burgemeester het verzoek om
vergoeding van juridische kosten afgewezen. Kortheidshalve verwijzen wij voor de
motivatie naar genoemde brief. Eveneens op 3 april 2020 hebben wij u bericht dat wij
niet hebben besloten tot het verstrekken van een opdracht aan u om de burgemeester
juridisch bij te staan en derhalve ook geen nota's aan u zullen voldoen.

U heeft op 3 april 2020 laten weten dat de burgemeester niet beschikt over documenten
die informatie bevatten zoals opgevraagd door ons. Aangezien er geen gegevens zijn,
kan er ook geen juridische toets hebben plaatsgevonden naar aanleiding van ons verzoek
van 13 maaft jl.om gegevens te verstrekken. Het verbaast ons dan ook zeer dat u op 6
april jl. nogmaals verzoekt om vergoeding van een aanzienlijk bedrag aan kosten voor
door u aan de burgemeester verleende juridische bijstand.

Tot slot herhalen wij nogmaals dat wij u geen opdracht hebben verstrekt en derhalve ook
geen nota's zullen voldoen.

Wij beschouwen deze kwestie hiermee als afgedaan.
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