Woordvoerder
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Datum

: Ede, 11 maart 2016

Onderwerp

: Verzoek Wet openbaarheid van bestuur

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, fractievoorzitters en leden van de raad,
Als woordvoerder van de petitie website www.azc-lunteren.nl richt ik dit Verzoek Wet openbaarheid van
bestuur tot u. De initiatiefnemers alsmede de ondertekenaars van deze petitie hebben mij hiertoe verzocht:
Hierbij verzoeken wij u om alle stukken over de periode van 1990 tot heden, waaronder in ieder geval:
collegebesluiten, raadsbesluiten, persberichten, mailcorrespondentie, brieven, beleidsstukken,
vergaderverslagen van commissies en overige documenten die mogelijk van belang kunnen zijn, betrekking
hebbende op:
1.Het in het verleden gevestigde AZC te Lunteren op de Goudsberg en de besluitvorming
hieromtrent en eerder gedane toezeggingen;
2.Andere locaties in Lunteren die mogelijk in aanmerking zijn geweest, voor mogelijk te
vestigen AZC’s en de besluitvorming hieromtrent, waaronder in ieder geval de zogenaamde
locatie “De Eekhoorn” te Lunteren;
3.Het mogelijk opnieuw te vestigen AZC op de Goudsberg en de besluitvorming hieromtrent.
Wij realiseren ons dat dit mogelijkerwijs een hoop werk voor u met zich meebrengt, maar gezien het feit dat er
door u, als gemeente Ede, beweerd wordt dat er niks te vinden is over toezeggingen uit het verleden dat er
geen AZC meer op de Goudsberg te Lunteren gevestigd zal worden, hechten wij er grote waarde aan dat alle
informatie hieromtrent zorgvuldig uitgezocht wordt en beschikbaar gesteld wordt ter inzage.
Aangezien wij ervan uitgaan dat u, als gemeente Ede, zorgvuldigheid betracht in uw voorstellen en besluiten
met betrekking tot het eventueel opnieuw vestigen van een AZC op de Goudsberg willen wij u als College en
raad vragen om eventuele College voorstellen en besluiten van de raad pas te nemen, nadat bovengenoemde
stukken beschikbaar / openbaar zijn.
Mocht u van mening zijn dat u als gemeente, om uw moverende redenen, niet kan wachten met een College
voorstel en/of een raadsbesluit tot dat alle bovengenoemde stukken beschikbaar zijn, dan vinden wij dat u als
gemeente onzorgvuldig handelt. Wij willen u in ieder geval verzoeken om de informatieverstrekking met
betrekking tot dit WOB verzoek in drie delen beschikbaar te stellen:
1.In eerste instantie alle door ons gevraagde stukken met betrekking tot punt 1 en 2 uit het jaar
1997 voor het Collegevoorstel van 23 maart 2016 en anders in ieder geval voordat de raad een
besluit neemt op 14 april 2016;
2.Het originele persbericht uit het najaar van 1997 en de daarbij behorende onderliggende
stukken voor de totstandkoming van dit persbericht waartoe de media
(o.a. Ede Stad 1 oktober 1997, pagina 15) is overgegaan tot publicatie;
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3.Alle overige gevraagde informatie binnen de wettelijke termijn die voor een WOB verzoek
geldt, zonder uitstel.
In afwachting van uw reactie,
Namens de initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie website www.azc-lunteren.nl,
Hoogachtend,
Woordvoerder www.azc-lunteren.nl
Mail (voorkeur)

: info@azc-lunteren.nl
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