
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Dik van 't Hof <dik.hof@planet.nl>  
Verzonden: woensdag 1 december 2021 16:15 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Ingebrekestelling 
 
Geachte griffie , graag  deze tekst en bijlage delen met de raadsleden. 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Aankomende raad komt de ingekomen brief van 23 oktober bij uw raad mogelijk aan bod. Ik heb door 
het uitblijven van enige vorm van contact of reactie van uw College van B & W een ingebrekestelling 
verzonden spijtig genoeg. Hierdoor heeft het College 2 weken extra te tijd om te reageren  ivm met de 
dwangsom. 
 
Het gaat hier over basisregels van goed bestuur. 
 
Op 25 juni heb een brief verzonden als gemeenteraad ( C-01) en op 6 augustus ( C-02 ) aan 
gemeenteraad en College van B  & W. 
Beide stukken zijn in de raad van 28 september  ( meer dan 2 maanden)  door u als raad verordineert 
als  het antwoord : ter afdoening in handen van het College te stellen. Ook tot op heden is er geen 
enkele reactie op beide brieven gekomen.  
En kun u dit mogelijk inhoudelijk afvinken op de volgende antwoorden  op  de brief van 23 oktober. 
 
 bv 
Is mijn WOB verzoek van 5 juni 2018 onrechtmatig gezien als stuk waarop geheimhouding rustte. 
Is terecht de bepaling van gespreksverslagen uitgebreid van 1 specifieke datum , tot algehele 
afscherming. 
Is terecht nu al jaren het WOB register niet  openbaar Zijn terecht na 6 jaar al deze stukken nog als 
geheim te classificeren? 
Waarom zijn op basis van bv geheime colllegeverslagen 2015/2016 sommige stakeholders 
gepasseerd om hun belang in te brengen in de planontwikkeling  
Waarom zijn nieuwe gratis initiatieven van derden niet gemeld en gedeeld met   de raad : planvorming 
Hazeslinger tot op heden. 
 Wanneer is  er sprake van wel of geen dualisme in deze raad? 
 
Dan de vragen uit de brief  van 6 augustus en de volgende genoemd vragen van 23 oktober . Intussen 
ligt er nog een verzoek bij het College om zaken te onderzoeken en te beantwoorden met betrekking 
tot dit dossier Hazeslinger, ook hiervan de bestuurlijke verantwoording  
 
Mvgr 
Dik van ’t Hof 
 






