
GEMEENTE vtlEERT

Aan:
Burgemeester Heijmans
VERZONDEN VIA EMAIL

Weert, 13 maart 2020

inlichtingen : M. Wolfs-Coften
doorkiesnummer: 0495-57 5206
email : m.wolfs@weert. nl

Onderwerp:
Ons kenmerk

Wob-verzoek
zaaknummer 959888

Geachte burgemeester,

Op 20 februari jl. hebben wij een Wob-verzoek van de heer P. Bots ontvangen. In dat
Wob-verzoek verzoekt hij om documenten of informatie in het kader van de bestuurlijke
aangelegenheid gedragscode burgemeester.

De informatie waar in het Wob-verzoek om wordt verzocht betreft onder meer:
- schriftelijke communicatie (e-mails inclusief bijlagen, brieven en notities),

inkomend en uitgaand, niet zijnde communicatie die naar meerdere raadsleden is
verstuurd, uit de periode 1 januari 2Ot7 tot heden, tussen u en raadslid F. Kadra;

- communicatie via telefonie- dan wel online diensten (zoals sms, whatsapp,
communicatie via de app Signal), inkomend en uitgaand, niet zijn communicatie
die naar meerdere raadsleden is verstuurd, uit de periode 1 februari 2019 tot
heden, tussen u en raadslid F. Kadra.

U maakt deel uit van het bestuursorgaan college van burgemeester en wethouders en
beschikt in die hoedanigheid over een werktelefoon die u ter beschikking is gesteld door
de gemeente Weert. Ook beschikt u over een gemeentelijk e-mailadres.

Verzoeker vraagt informatie op die derhalve weliswaar bij de gemeente berust, maar niet
rechtstreeks voor ons toegankelijk is.

Ik verzoek u bij deze om ons de gevraagde informatie binnen 2 weken beschikbaar te
stellen.

Dat betekent overigens nog niet dat deze informatie ook aan verzoeker beschikbaar wordt
gesteld. Eerst wordt geÏnventariseerd welke informatie er is. Vervolgens wordt onder meer
op basis van de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming getoetst welke informatie openbaar gemaakt kan worden. U wordt
vóór het daadwerkelijk verstrekken van de informatie aan verzoeker in de gelegenheid
gesteld uw zienswijze daarover aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Namens bu rgemeester en wethouders,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten
Raadsgriffier.
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