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From:
Date:

9 Nov 2021 17:30:31 +0100

@rtvutrecht.nl>

To:
Subject:

"info" <info@amersfoort.n!>
Wob-verzoek

Geachte heer/mevrouw,
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ik u om RTV Utrecht alle stukken
met betrekking tot de ontwikkelingen rond begraafplaats Rusthof in Leusden te overhandigen. Dit Wobverzoek ziet vooral op de stukken die betrekking - of zijdelings betrekking - hebben op de spirituele
bijeenkomst die op 11 september op begraafplaats Rusthof plaatsvond.
Wij zien uw besluit graag binnen vier weken tegemoet.
Onder 'stukken' verstaan wij alle informatie en correspondentie - geschreven, geprint, digitaal
opgeslagen dan wel elke andere vorm van informatiedragend middel, waaronder ook mailverkeer,
Whatsapp-berichten en Telegram-berichten - inclusief concepten, brieven, memo's, notulen,
gespreksverslagen, rapporten en andere documenten betreffende voornoemd onderwerp, uitgewisseld
binnen en buiten de gemeente (aan en tussen ambtenaren, de burgemeester/wethouders zelf en
haar/zijn adviseurs), in de periode van 1 januari 2021 (of alles eerder dat deze zaak speelt) tot op het
moment van uw besluit betreffende dit Wob-verzoek.
Wij verzoeken de gegevens in een digitaal bestand te ontvangen en nemen ze graag uitsluitend in die
vorm aan. Mocht u dat weigeren, dan verzoeken wij u die weigering te motiveren. Indien u voornemens
bent kosten te berekenen, dan vragen wij u ons vooraf hierover te berichten met een inschatting van de
kosten.
Mocht u onverhoopt toch gegevens willen beperken of weigeren, dan verzoeken wij u dit per handeling
goed te motiveren. Voor zover u het raadzaam acht, treden wij graag in overleg over de manier waarop
het beste gevolg kan worden gegeven aan dit verzoek. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd, zien wij uit naar de spoedige overhandiging van de informatie.
Kunt u de ontvangst van dit Wob-verzoek per omgaande aan mij bevestigen? Dat kan per kerende email. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

@rtvutrecht.nl
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Tel:

:rtv

SRTVutrecht
Utreclit is de omroep voor de provincie en stad Utreclit. Deze e-mail is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail niet voor u bestemd is horen wij dat graag. RTV
UTRECHT Postbus 1012 3500 BA Utrecht tel 030 8 500 600 www.rtvutrecht.nl

