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Anonieme verstrekking nadere stukken inz. Rusthof [D20210344_I29107803]
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Anonieme verstrekking nadere stukken inz. Rusthof
Belanghebbenden Rusthof / Gem. Amersfoort (D20210344)

Geachte Burgemeester, geachte

,

Met stijgende verbazing verneem ik zojuist vanuit de media dat er onder geheimhouding nadere informatie wordt verstrekt aan een
tweetal ouders (zie onder de link van het betreffende artikel). Het zou gaan om twee e-mails die nadere duiding geeft over de gang
van zaken in de kwestie Rusthof.
Ik acht het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat deze nadere informatie wordt verstrekt aan een tweetal ouders terwijl deze
informatie tegelijkertijd aan alle (!) andere ouders en belanghebbenden wordt onthouden. Belanghebbenden ervaren dit als een
onderscheid waarvoor geen enkele rechtvaardiging is te vinden.
Ik kan werkelijk geen reden bedenken die de geheimhouding in dezen zou rechtvaardigen: de mails zijn (kennelijk)
geanonimiseerd en betreffen enkel feitelijke informatie die op termijn voor iedereen beschikbaar zou komen. Ik zie ook niet in
waarom bijvoorbeeld niet gekozen is voor een versneld (deel)besluit n.a.v. het WOB-verzoek. Op die wijze zou de informatie
gelijktijdig voor allen beschikbaar kunnen komen.
Ik wil u dringend vragen óók de belangen en gevoelens van de andere ouders en nabestaanden te onderkennen. Ik vraag u
daarom dringend om de bewuste informatie óók aan andere nabestaanden te verstrekken. Velen kampen met klachten en zijn diep
geraakt. De huidige handelswijze draagt hier niet aan bij en leidt tot zeer veel onbegrip.
Ik verneem graag zo spoedig mogelijk, bij voorkeur heden, van u,
Link artikel: https://www.ad.nl/amersfoort/ouders-van-twee-op-rusthof-begraven-kinderen-krijgen-e-mails-over-seancegeanonimiseerd-te-zien~a2a1f9ad/
Met vriendelijke groet,
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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.
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