Van: rb hulst <tunnelhhw@gmail.com>
Aan: post@heerhugowaard.nl
CC:
Verstuurd: 03/01/2018 00:18
Onderwerp: Meermaals negeren WOB verzoek door de gemeente Heerhugowaard
Bijlage(n): WOB-VERZOEK-RB.HULST-V2.PDF, WOB-VERZOEK-RB.HULST-RENTINCKPDF.PDF
Oude Niedorp 02-01-2018
Geachte post behandelaar ik ontvang graag een ontvangst bewijs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geachte burgemeester en wethouders,
Geachte griffie,
Geachte gemeente raad,
Afgelopen maanden heb ik regelmatig verzocht om informatie omtrent mijn
WOB verzoek.
Dit verzoek is nu meermaals genegeerd en er is op alle ontvangst bewijzen
na geen enkele reactie gekomen.
In onderstaande mail had ik u voor de 3e maal een redelijke termijn
(woensdag 13 december 12 uur ) gegeven om met de gevraagde informatie van
de WOB verzoeken te komen.
Nu Dinsdag 02-01-2018 heb ik nog steeds geen enkele reactie mogen
ontvangen.
Ik doe nu wederom u en dan nu ook de gemeente raad en Griffie (ter
publicatie fracties) alle verzonden verzoeken toekomen.
Ik wil u de volgende vragen stellen:
Waarom krijg ik alleen ontvangst bevestigingen en verder geen enkele
gevraagde WOB data of correspondentie?
Waarom bent u op verschillende punten van de wet WOB nalatig?
Waarom krijg ik geen gevraagde reactie op mijn brief aan de burgemeester
over de heer Rentinck en of burgemeester?
Bent u zich bewust dat u de wet WOB overtreed?
Via deze vraag ik dan ook de gemeenteraad deze mails/brieven ter hand te
willen nemen en antwoord te vragen op de in de WOB gestelde vragen.
Hieronder staat de laatste mail aan de heer Rentinck en de burgemeester
waar ook geen reactie op is gekomen.
Hoogachtend RB.Hulst
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 6 december 2017 om 23:28 schreef rb hulst <tunnelhhw@gmail.com>:
Geachte Post behandelaar,
Kan u voor mij deze brief met spoed door sturen naar de heer A.B. Blase en
de heer Rentinck?
Geachte Heer Rentinck,
De termijn voor het aan leveren van de door mij gevraagde WOB stukken is
wederom voor de 2e keer verlopen.
Helaas heb ik tot op nu nog geen enkele reactie of stukken van u mogen
ontvangen.
Ik vindt het dan ook echt niet netjes dat u niets van u laat horen.
Ik wil u dan ook aan spreken op uw gedrag.
Mede daarom stuur ik nu deze brief en alle bijlage nu ook door aan onze
burgemeester en vraag hem u aan te spreken op uw omgang met de burger.
Beste Burgemeester, Geachte heer A.B. Blase, Geachte gemeente
Heerhugowaard,
Ik wil u vragen om bovenstaande tot u te nemen en de heer Rentinck aan te
spreken op het niet netjes omgaan met burgers.
Ik heb nu tot 2 keer toe met een wettelijke en ook een redelijke termijn
de gemeente Heerhugowaard via een wob verzoek verzocht om informatie.
De eerste keer is de termijn verlopen en heb ik de gemeente in gebreke
gesteld(ontvangst bevestigd door de post afdeling).
Daarna ben ik heel redelijk geweest en heb de gemeente (de heer Rentinck)
4 weken respijt gegeven om toch nog de gevraagde stukken aan te leveren.
De 2e verloop datum ....nu dus zal ik dat wederom doen maar ik deel het
ook u nu ook mede.
Ik stel wederom de gemeente Heerhugowaard in gebreke omdat u totaal voor
de 2e keer mijn wob verzoeken negeerde.
Ik wil u dan ook met klem vragen om voor woensdag 13 december 12 uur mij
alle gevraagde wob stukken aan te leveren.
Als dit niet gebeurd of gedeeltelijk zal ik genoodzaakt zijn om stappen te
gaan ondernemen richting de (landelijke) pers maar ook naar de
vertegenwoordigers in de gemeente raad, provincie en 2e kamer.
Ik zal dan alle gemaakte correspondentie delen, eigenlijk hoop ik dat dit
niet zo ver komt.
Als er geen stukken of reacties komen zal ik mij ook gaan beraden op
juridische stappen omdat blijkbaar het dan niet anders kan.
Ik hoop dat de gemeente Heerhugowaard het niet zo ver laat komen de burger
heeft recht op die informatie en u als gemeente overtreed nu al 2 keer de
wet WOB.
Ik moet zeggen dat ik dit wel heel erg slordig vindt van een gemeente
zoals u, hoe er binnen het gemeentehuis wordt omgegaan met de wet en de
burger.
Hoogachtend RB.Hulst - wob-verzoek-RB.Hulst-v2.pdf wob-verzoek-RB.Hulst-Rentinck-pdf.pdf

