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Geacht College,
Middels deze brief richten wij ons met enkele verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB),
zoals bedoeld in artikel 3 van de WOB.
De meerdere verzoeken worden gemakshalve hier in één brief samengevoegd maar vallen uiteen in een aantal
verschillende bestuurlijke aangelegenheden.
Wij verzoeken u uitdrukkelijk om op elk verzoek een afzonderlijk, volledig en gemotiveerd besluit te nemen, en
daarbij voor de overzichtelijkheid de hieronder gehanteerde nummering te gebruiken. Uiteraard kunnen ook uw
antwoorden desgewenst in één brief worden samengevoegd.
Wij verzoeken u dan ook om ingevolge de WOB artikel 3 en artikel 6 de relevante documenten te openbaren
betreffende onderstaande bestuurlijke aangelegenheden:
1. Alle communicatie van dit jaar (2020) waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails,
rapporten, voorstellen en besluiten ten aanzien van (mogelijke) ligplaatsen of het creëren van
mogelijkheden voor ligplaatsen voor woonboten.
2. Alle communicatie van dit jaar (2020) waaronder (maar niet beperkt tot) de brieven, memo’s, e-mails,
rapporten, voorstellen en besluiten t.b.v. het opkopen van (gewenste, ongewenste, etc.) ligplaatsen en/of
vergunningen.
Wij verzoeken u op grond van artikel 7 lid 1a en lid 2 van de WOB ons de documenten digitaal toe te sturen. In het
verleden heeft de gemeente Arnhem Wob documenten op papier uitgeprint en in een doos beschikbaar gesteld. Wij
zouden dit graag voorkomen om de natuur en het klimaat te sparen.
Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën en dergelijke verzoek ik u ons hiervan vooraf op de
hoogte te brengen.
De toezending dient te geschieden overeenkomstig de in artikel 6 lid 1 van de WOB gestelde termijn.
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