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Onderwerp: WOB verzoek 2 november 2020

Geachte heer en mevrouw Spaander, en de heer Schout
Per brief van 6 januari 2021 heeft u ons een verzoek tot besluit en vaststelling dwangsom tav overschrijden WOB
verzoek gezonden. U geeft aan dat u ondanks uw reminder van 4 december 2020 geen reactie heeft ontvangen op
uw WOB verzoek van 2 november 2020.
Wij bieden u hiervoor onze oprechte verontschuldigingen aan. Door een interne miscommunicatie is dit Wob verzoek
niet tijdig in behandeling genomen.
Inmiddels is dit wel geschied en worden de stukken verzameld. Naar verwachting zal in de week van 18 januari 2021
kunnen worden overgaan tot het anonimiseren van de stukken, waarna deze aan u worden toegezonden.
Wij verzoeken u akkoord te gaan met het op uiterlijk 1 februari 2021 verstrekken van de door u verzochte stukken.
Dwangsom wegens niet tijdig nemen van een besluit
In uw brief van 6 januari 2021 verzoekt u ons naast het nemen van een besluit de daarbij verbeurde dwangsom vast
te stellen wegens het niet tijdig nemen van een besluit in het kader van een Wob verzoek. Wij zullen hier in het
besluit op uw verzoek, dus uiterlijk 1 februari 2021, op terugkomen.
Nogmaals bieden wij u onze oprechte excuses aan voor het uitblijven van een besluit inzake uw Wob-verzoek.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
namens het college,

Marianne de Widt
Hoofd van de afdeling Vastgoedmanagement
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