Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Thursday, December 24, 2020 9:30 AM
Aan: 'Rita Kleijwegt gemeente Arnhem'
Onderwerp: Reactie Stichting Arnhems Peil en AWN op 2020-12-17-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-wobverzoek-woonbotendossier-arnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290
Geachte mevrouw Kleijwegt,
Hartelijk dank voor uw reactie op ons WOB verzoek:
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-15-arnhemspeil-wob-verzoek-mbt-ontbrekende-stukken-vorig-wob-verzoekwoonbotendossier-op-voorstel-van-gemeente-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossierarnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf
U geeft in de brief van 17-12 het volgende aan:
“Het lukt ons niet om binnen vier weken - zijnde 12 januari 2021 - op uw verzoek te beslissen in verband met de
omvang van de door u gevraagde gegevens. Wij verdagen daarom - onder gebruikmaking van de ons in artikel 6,
eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur gegeven bevoegdheid - de beslissing op uw verzoek met vier weken.
Dit betekent dat u de beslissing uiterlijk 9 februari 2021 tegemoet kunt zien.”
U geeft ook het volgende aan:
“Wij verzoeken u het eerste punt van uw Wob verzoek - alle communicatie waaronder (maar niet beperkt tot) de
brieven, memo's, e-mails, rapporten, voorstellen en besluiten die u bij de vorige Wob verzoeken nog niet heeft
opgeleverd t.a.v. het woonbotendossier van de gemeente Arnhem (2000-2020) - als volgt nader te specificeren - welke
Wob verzoeken betreft dit; graag zaaknummers vermelden; - welke stukken ontbreken; graag per zaaknummer
vermelden.”
In ons WOB verzoek hebben we juist gevraagd om alle stukken op te leveren die jullie in de eerste WOB verzoeken
achter gehouden of niet opgeleverd hebben. We hebben in punt 2,3,4 en 5 van het WOB-verzoek naar alle
documentatie en communicatie van specifieke dossiers gevraagd die u al lang had moeten opleveren en blijkbaar
betreft het een behoorlijk aantal stukken die u naar aanleiding van de vorige WOB-verzoeken vergeten bent om op te
leveren of bewust zijn achtergehouden. In punt 1 herhalen we ons generieke verzoek om alles op te leveren m.b.t.
het woonbotendossier 2000-2020 aan stukken en communicatie welke de gemeente Arnhem nog niet eerder heeft
opgeleverd. Om vertraging te voorkomen zouden we graag zien dat u eerst de documenten m.b.t. punt 2,3,4 en 5 van
ons verzoek oplevert zodat we daar alvast mee aan de slag kunnen.
Hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout,
Namens Stichting Arnhems Peil en de Actiegroep Nieuwe Haven (AWN)
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999
Van: Rita Kleijwegt <Rita.Kleijwegt@arnhem.nl>
Verzonden: Thursday, December 17, 2020 1:01 PM
Aan: 'jeroen.spaander@edsp.nl' <jeroen.spaander@edsp.nl>
Onderwerp: 2020-12-17 Ontvangstbevestiging en tevens verdagingsbrief.docx
Geachte meneer en mevrouw Spaander en meneer Schout
Ingesloten treft u aan de ontvangstbevestiging van uw Wob verzoek van 15 december 2020, deze is geregistreerd
onder zaaknummer 535290. Deze brief dient u tevens te beschouwen als verdagingsbrief.
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-12-17-gemeente-arnhem-ontvangstbevestiging-wob-verzoek-woonbotendossierarnhem-en-tevens-verdagingsbrief-zaaknr-535290.pdf

