Van: Cor Maan <cor.maan52@gmail.com>
Verzonden: zondag 12 januari 2020 13:24
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
CC: dik van 't hof <dik.hof@planet.nl>
Onderwerp: WOB verzoek gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,
Begin 2018 is er door uw raad een voorstel aangenomen om de openbare verlichting over te
nemen van Citytec. Ten aanzien van deze overname hebben wij een WOB verzoek sinds het
voorjaar van 2018 lopen over het traject vóór de overname. Omdat het WOB verzoek over dit
traject nog steeds loopt en alle wettelijke termijnen meer dan overschreden zijn hebben wij
(de heer van 't Hof en Ik) geen vertrouwen meer in een snelle afhandeling van een nieuw
WOB verzoek via de gebruikelijke weg.
Om U een indruk te geven van de termijnen even een korte toelichting. WOB verzoek ; 21
maart 2018:Bezwaar op beslissing van 2018: 24 april 2019; Hoorzitting over bezwaar 25
september 2019; Besluit op bezwaar nog niet ontvangen. Ergo we zijn haast 9 maanden
verder ten aanzien van het bezwaar en nog steeds geen besluit. Wij hebben dan ook vandaag
een ingebrekestelling verstuurd aan de adviescommissie/College met een termijn van 2 weken
om af te handelen, waarna we het zullen voorleggen aan de rechter.
Uiteraard willen wij, gezien de huidige financiële situatie van de gemeente, niet nog meer op
kosten jagen en doen wij een WOB verzoek aan de gemeenteraad conform de wet
Openbaarheid Bestuur en hopende dat onze volksvertegenwoordigers het WOB verzoek wel
binnen de gestelde termijnen af kunnen laten handelen.
Ons WOB verzoek betreft het volgende:
1. alle correspondentie, aantekeningen (incl. mails etc.) en facturen nadat er door uw raad
begin 2018 besloten is om de overname en aanbesteding te doen, met derden
waaronder CityTec
2. alle correspondentie, aantekeningen (incl. mails etc.) tussen de adviescommissie en de
ambtenaren of andere betrokkenen, waaronder CityTec over de gang van zaken inzake
ons 1e WOB verzoek.
Aangezien uw raad op 28 januari 2020 weer bijeen komt gaan wij ervan uit, dat dit als
ingekomen stuk op de agenda komt te staan en hierover een besluit wordt genomen tijdens
deze raadsvergadering.
Met vriendelijke groet,
D. van 't Hof en Ing.C.P.M.Maan

