Van:Postbus Gemeente Meppel (postbus@meppel.nl)
Verstuurd:Wed, 14 Apr 2021 16:46:27 +0200
Aan:
Onderwerp:FW: Precisering van uw Wob-verzoek

Van:
<
@gmail.com>
Verzonden: woensdag 14 april 2021 15:59
Aan: Postbus Gemeente Meppel <postbus@meppel.nl>
Onderwerp: Re: Precisering van uw Wob-verzoek

,

Dank voor uw snelle reactie en inhoudelijk akkoord. Ik wacht met belangstelling af. Dank voor de moeite tot nog toe.

All the best,

0

Virusvrij. www.avast.com

Op wo 14 apr. 2021 om 15:56 schreef Postbus Gemeente Meppel <postbus@meppel.nl>:
Geachte

,

Eerder vandaag spraken wij elkaar telefonisch over het door u ingediende Wob-verzoek inzake de
openbaarmaking van de adviezen van de Commissie bezwaarschriften van de Gemeente Meppel. Daarbij gaf u
aan dat uw Wob-verzoek vrij omvangrijk is en dat u graag uw verzoek wil preciseren. U gaf aan dat u met
name geïnteresseerd bent in de adviezen van de Commissie bezwaarschriften in de periode 2019-2020. Als
wij al informatie over 2018 hebben verzameld, dan bent u ook in de eerdere adviezen geïnteresseerd. In
reactie op uw precisering heb ik aangegeven dat daarmee de omvang uw Wob-verzoek inderdaad aanzienlijk
kleiner is. Daarom heb ik met u afgesproken na te gaan of wij al documenten over 2018 hebben verzameld en
overigens de gemaakte afspraken per e-mail aan u te bevestigen.

Inmiddels heb ik contact gehad met mijn collega die verantwoordelijk is voor het verzamelen van de door u
gevraagde gegevens. Zij gaf aan dat er nog geen gegevens verzameld zijn omdat er nog niet van alle
betrokken afdelingen een reactie is ontvangen. Om die reden wil ik voorstellen dat wij ons (overeenkomstig de
door u voorgestelde precisering) zullen beperken tot de adviezen van de Commissie bezwaarschriften in de
periode 2019-2020. Graag hoor ik van u met een reactie op deze e-mail of u zich in deze afspraak kunt
vinden. Zoals telefonisch aan u toegezegd zal ik mij overigens inspannen de door u gevraagde documenten zo
spoedig mogelijk openbaar te maken.
Met vriendelijke groet,

Juridisch beleidsadviseur en Wob-coördinator, team Advies
Gemeente Meppel | Postbus 501 | 7940AM Meppel
telefoon
14 0522
email
postbus@meppel.nl
website
www.meppel.nl

DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet
openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht het te retourneren en te
verwijderen.

