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Aanqetekend
Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan
De heer mr. J. Van der Grinten
Postbus 58188
1O4O HD AMSTERDAM

Weert,
2 0 MEt 2020

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Reactie op opdrachtbevestiging
65490 - Burgemeester Weert / Advies Wob en PIA
959888 / LO2L576

Beste meneer, mevrouw,

In emailberichten van 24 en 27 maart 2O2O verzocht u om de kosten van door u in het
kader van de afhandeling van het Wob-verzoek van P. Bots d.d. 18-02-2020 aan
burgemeester Heijmans verleende juridische bijstand te kunnen declareren bij de
gemeente.

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.

Op 6 april jl. verzocht u nogmaals om vergoeding van kosten voor door u aan de
bu rgemeester verleende jurid ische bijstand.

Op 2L april hebben wij u andermaal bericht dat wij geen opdracht aan u hebben verstrekt
en derhalve ook geen nota's zullen voldoen. Tevens hebben wij u aangegeven dat deze
kwestie daarmee als afgedaan te beschouwen.

Op 29 april 2020 ontvingen wíj een email van Kennedy Van der Laan, waarin een
opdracht wordt bevestigd welke door de gemeente Weert aan Kennedy Van der Laan zou
zijn verstrekt. Daarin wordt de gemeente Weert vermeld als opdrachtgever en Jos
Heijmans als contactpersoon. De opdracht heeft betrekking op "Burgemeester Weert /
Advies Wob en PIA".

Naar aanleiding hiervan delen wij u nogmaals mede dat wij geen opdracht aan uw
kantoor hebben verstrekt om burgemeester Heijmans juridisch bij te staan. Wij zullen
dan ook geen nota's betalen.

Tot slot delen wij u hierbij mede dat wij in het vervolg niet meer zullen ingaan op
soortgelijke berichten en verzoeken uwerzijds en deze op voorhand afwijzen.
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G.J.W. Gabriëls
loco-burgemeester

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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