Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Betreft:
Dossier:

22 november 2021 13:53
Burgemeester;
Re: uw mail van 10 november jl. [D20210344_I28869564]

Re: uw mail van 10 november jl.
Belanghebbenden Rusthof / Gem. Amersfoort (D20210344)

Geachte

,

Dank voor uw bericht. Ik begrijp uw reactie en wacht het onderzoek van de Ombudsman af.
Nog een aanvullende vraag n.a.v. het AD-artikel van afgelopen zaterdag (https://www.ad.nl/amersfoort/geheime-geluidsopnamerusthof-directeur-wilde-naam-van-seancegroep-wel-vrijgeven~a5674645/).
In dit artikel lees ik als de volgende reactie van de gemeente: "De gemeente heeft zoals afgesproken met de aanwezigen op 14
oktober geen geluidsopname gemaakt." Mij staat bij dat er toentertijd door u is aangegeven dat er wel een geluidsopname werd
gemaakt, maar dat dit was ten behoeve van de uitwerkingen van de gestelde vragen?
Graag verneem ik of dit klopt. Zo ja, dan is het m.i. wenselijk dat de opname ook aan de Nationale Ombudsman wordt verstrekt.
Mag ik vernemen?
Met vriendelijke groet,

Advocaat

Ter
bescherming
v an uw
priv acy is
deze
afbeelding
niet
auto matisch
v an internet
gedownload.
SERV
A dv ocaten

T:
F:
M:
I:
Disclaimer - De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie
bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd
zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking,
vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het
origineel te vernietigen.

Van: Burgemeester <Burgemeester@amersfoort.nl>
Datum: maandag, 22 november 2021 13:15
Aan:
Onderwerp: uw mail van 10 november jl.
Geachte

,

Wij hechten veel waarde aan het lopende onafhankelijke onderzoek van de Ombudsman dat ons gaat helpen meer
context te geven aan de camerabeelden. Om die reden zullen wij de beelden die zijn opgenomen op Rusthof laten
zien op het moment dat het onderzoek klaar is. Wij weten binnenkort wat de planning daarvan is. De Ombudsman
heeft ons laten weten zich zeer bewust te zijn van de urgentie van dit onderzoek en zet naar onze mening alles op
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alles om dit onderzoek snel af te ronden. Zodra wij meer weten over de planning zullen wij u hierover uiteraard
informeren.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 10 november 2021 13:54
Aan: Burgemeester <Burgemeester@amersfoort.nl>;
@amersfoort.nl>
Onderwerp: RE: FW: URGENT!!! Nadere vragen inz. Kwestie Rusthof [D20210344_I28608394]
Betreft: RE: FW: URGENT!!! Nadere vragen inz. Kwestie Rusthof [D20210329_I28258410]
Dossier: Belanghebbenden Rusthof / Gem. Amersfoort (D20210344)

Geachte burgemeester, geachte

,

Naar aanleiding van onderstaand bericht alsmede uw bericht via Whatsapp laat ik u bij dezen weten dat er zonder
meer toestemming wordt gegeven om de gestelde vragen te delen met de Nationale Ombudsman.
In het verlengde hiervan nog een aanvullende vraag: wanneer is het mogelijk voor ouders of nabestaanden om de
beelden die bij de gemeente bekend zijn te bekijken? Eerder is bericht dat zou worden opgepakt en dat hierover
nadere informatie zou volgen zodra de beelden klaar zijn c.q. onherkenbaar zijn gemaakt. Ik verneem graag of op dit
punt al vorderingen zijn gemaakt. Mogelijk kan het bekijken van de beschikbare beelden nabestaanden (meer) rust
geven.
Ik verneem graag.
Met vriendelijke groet,

Advocaat

Ter bescherming v an uw priv acy is deze afbeelding niet automatisch v an internet gedownload.
SERV A dv ocaten

T:
F:
M:
I:

Disclaimer - De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie
kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is
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openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet
toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.
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