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kennisgeving en verzoek om zienswijze intake WOB-verzoek

Geachte mevrouw de Visser, beste Suzanne,

Wij hebben op 5 januari 2017 een verzoek ontvangen tot toezending van een aantal documenten
en/of inzage in een aantal documenten. Het verzoek is geregistreerd onder Hummer 1431378.

In het verzoek is gevraagd om openbaarmaking van de samenwerkingsovereenkomst rnet de
besloten vennootschap Fle~ensie Nederland B.V.

Omdat de gevraagde documenten niet eerder openbaar zijn gemaakt, hebben wij het verzoek
aangemerkt als een verzoek tot openbaarmaking als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur.
Voordat wij tot toezending en/of wel inzage kunnen overgaan, moeten wij een besluit nemen over de
openbaarmaking.

Zienswijze
Wij hebben het voornemen de samenwerkingsovereenkomst op grond van de Wob openbaar to
maken met een beroep op de artikelen 10, eerste lid onder c, tweede lid onder b en onder g van de
Wob. In de overeenkomst hebben wij aangegeven Welke delen wij niet openbaar zullen maken, het
betreft de 4 leden van artikel 6.1 Financi~le vergoeding .

Je wordt als belanghebbende in de gelegenheid gesteld binnen 1 week na verzending van deze brief
schriftelijk jullie zienswijze met betrekking tot het verzoek om openbaarmaking kenbaar to maken.

Je kunt je zienswijze door middel van een antwoord op deze mail indienen bij burgemeester en
wethouders van de gemeente Zaanstad. Wij verzoeken je in de zienswijze het registratiekenmerk van
het verzoek to vermelden.
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Als je vragen hebt over het bovenstaande neem dan contact op metl~~ de
behandelaar van het verzoek. - ~ Y~~
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Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende to hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Zaanstad,
hoofd afdeling Werk

Mw. S. Veenema
* Dit document is automatisch tot stand gekomen en is daarom niet ondertekend.


