Stichting Arnhems Peil
Actiegroep Woonboten Nieuwe Haven
Westervoortsedijk 85
6827 AW Arnhem
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: 17 december 2020
: 535290
: RMA Kleijwegt
: 06 52513713

Onderwerp: Wob verzoek(en) 15 december 2020

Geachte meneer en mevrouw Spaander en meneer Schout

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw Wob verzoek(en) gedateerd 15 december 2020. Deze is op
16 december 2020 geregistreerd op zaaknummer 535290. Wij verzoeken u bij aanvullende
vragen/correspondentie dit zaaknummer te vermelden.
Specificeren van verzoek
Wij verzoeken u het eerste punt van uw Wob verzoek - alle communicatie waaronder (maar niet beperkt
tot) de brieven, memo's, e-mails, rapporten, voorstellen en besluiten die u bij de vorige Wob verzoeken
nog niet heeft opgeleverd t.a.v. het woonbotendossier van de gemeente Arnhem (2000-2020) - als volgt
nader te specificeren
- welke Wob verzoeken betreft dit; graag zaaknummers vermelden;
- welke stukken ontbreken; graag per zaaknummer vermelden.
Verdaging van Wob verzoek met zaaknummer 535290
Het lukt ons niet om binnen vier weken - zijnde 12 januari 2021 - op uw verzoek te beslissen in verband
met de omvang van de door u gevraagde gegevens.
Wij verdagen daarom - onder gebruikmaking van de ons in artikel 6, eerste lid van de Wet openbaarheid
van bestuur gegeven bevoegdheid - de beslissing op uw verzoek met vier weken. Dit betekent dat u de
beslissing uiterlijk 9 februari 2021 tegemoet kunt zien.
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Indien u naar aanleiding van deze brief inhoudelijk vragen heeft kunt u deze schriftelijke stellen aan de
mevrouw Kleijwegt via rita.kleijwegt@arnhem.nl . Mevrouw Kleijwegt heeft vakantie van 18 december
2020 tot en met 4 januari 2021.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
namens het college,

ir M de Widt MPM
Hoofd van de afdeling Vastgoedmanagement
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