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Geachte heer/mevrouw,
Namens cliënt, de heer
, geboren op
, woonachtig te
, ontvang ik op grond van de Wet openbaarheid van bestuur graag zo spoedig mogelijk
de door de gemeente Gooise Meren ingevulde enquête(s) in het kader van het door uw provincie
opgestelde rapport “Uitvoering van de wet Bibob door gemeenten binnen de provincie NoordHolland”, gepubliceerd in december 2019.
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Ik merk op dat op grond van artikel 6 van de Wob de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk
aan mij dient te worden verstrekt. Voor de goede orde wijs ik erop dat u behoudens de
weigeringsgronden die zijn opgenomen in de Wob, gehouden bent de stukken die onder u rusten
openbaar te maken. Ik zou de stukken graag per e-mail ontvangen.
Mocht u van mening zijn dat een weigeringsgrond van toepassing is op een bepaald gedeelte van
de stukken, dan dient u ten aanzien van ieder onderdeel van de toegezonden informatie te
motiveren waarom dat onderdeel niet openbaar wordt gemaakt. Vervolgens dient u daarvoor
gronden aan te dragen die dienen ter onderbouwing van de weigeringsgronden, zoals opgenomen
in de Wob.
Hoogachtend
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Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek

20 oktober 2020
Kenmerk

Geachte mevrouw

,

Op 22 september 2020 ontvingen wij uw verzoek om informatie over de
door de gemeente Gooise Meren ingevulde enquête in het kader van het
rapport “Uitvoering van de wet Bibob’. Met deze brief ontvangt u onze
beslissing op dit verzoek.
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Uw kenmerk
2890569.2/20190139

Op 1 oktober 2020 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd.
Besluit
Wij besluiten om uw verzoek om openbaarmaking af te wijzen.
Uit ons onderzoek is gebleken dat de opgevraagde enquête niet meer
bij de provincie Noord-Holland berust. De enquêtes in het kader van het
onderzoek naar de uitvoering van de wet Bibob zijn niet bewaard. Deze
zijn direct na de afronding van het onderzoek vernietigd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
namens dezen

algemeen directeur
mw. mr. R.M. Bergkamp
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van NoordHolland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw
bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag
bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale
website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van
een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers
die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw
bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u
kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als
bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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