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Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Weert 

Postbus 950 

6000 AZ Weert 

Onderwerp: Wob-verzoek 

Mijn kenmerk: D

Roermond, 18 februari 2020 

Zeer geacht college, 

Bij deze dien ik,  (werkzaam voor De Limburger), een Wob-verzoek in (verzoek in het kader 

van de Wet openbaarheid van bestuur). 

Ik wil graag kopie van of inzage in hieronder nader omschreven documenten of informatie aanwezig 

bij of onder uw college. Het betreft documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke 

aangelegenheid 'gedragscode burgemeester'. 

Concreet vraag ik om de volgende documenten of informatie: 

1. Alle schriftelijke communicatie (e-mails inclusief bijlagen, brieven, notities), inkomend en 

uitgaand, niet zijnde communicatie die naar meerdere een raadsleden is verstuurd, uit de 

periode 1 maart 2011 tot heden, tussen burgemeester Heijmans en het raadslid Fanida 

Kadra. 

2. Alle communicatie via telefonie- danwel online diensten (zoals sms, whatsapp, 

communicatie via de app Signal), inkomend en uitgaand, niet zijnde communicatie die naar 

meerdere raadsleden is verstuurd, uit de periode 1 februari 2019 tot heden, tussen 

burgemeester Heijmans en het raadslid Fanida Kadra. 

3. Alle agenda-afspraken van burgemeester Heijmans van ontmoetingen en/of 

bijeenkomsten - niet zijnde bijeenkomsten waarbij meerdere raads- danwel 

commissieleden aanwezig waren - in de periode 1 maart 2011 tot heden waarbij het 

raadslid Fanida Kadra aanwezig was. 

4. Alle declaraties van burgemeester Heijmans van kosten gemaakt bij de onder punt 3 

genoemde bijeenkomsten/ontmoetingen, inclusief bijlagen en kopieën van 

facturen/bonnen. 

5. Subsidiair; een geanonimiseerde versie van het gevraagde onder de punten 1 t/m 4; 

6. Meer subsidiair: een zakelijke weergave of samenvatting van de inhoud van het gevraagde 

onder de punten 1 t/m 4; 

Doel van dit verzoek is inzicht krijgen in de contacten tussen burgemeester Heijmans en het raadslid 

Kadra, mede in het licht van haar werknemerschap bij de Stichting International Award for Young 

People. Mocht u beschikken over andere documenten die - aanvullend of in plaats van - gevraagde 

documenten Inzicht kunnen geven In deze vraag, dan verzoek Ik u die documenten ook te verstrekken. 

Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek, 

dan ben ik graag bereid een nadere toeiichting te verstrekken. 
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Ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te verstrekken. 

Van de informatie die alleen analoog ('hard copy') in uw archief aanwezig is, ontvang ik graag een 

kopie. Indien u voornemens bent om hiervoor kopieerkosten in rekening te brengen, verzoek ik u 

vooraf hierover contact met mij op te nemen. 

Ik verzoek u de ontvangst van dit verzoek schriftelijk of per email te bevestigen. 

U wordt verzocht binnen 28 dagen op dit verzoek te beslissen. Geen of een onvoldoende antwoord 

op de vervaldatum zal worden opgevat als een afwijzing. 

Met vriendelijke 
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