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uw verzoek van 18 april 2018 om inzage
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Geachte heer Slewe,
U vroeg via de griffie inzage in het dossier Duin en Vaart. Op 18 april 2018 hebt u ook de wethouder,
de heer Heijink, een e-mail gestuurd met het verzoek om "als raadslid van HvB deze week het dossier
Vaart en Duin te bekijken inclusief het door de gemeente uitgevoerde geheime onderzoek." In deze
brief leest u de reactie van het college.
U hebt het over een 'geheim uitgevoerd onderzoek'

Het is ons niet duidelijk op welk 'geheim onderzoek' u doelt. Het college heeft u - als privépersoon - bij
brief van 19 februari 2016 (2016005400) het resultaat van het onderzoek naar de paardenbakken op
Vaart en Duin toegezonden. Het kenmerk van het onderzoek is 2016004461, gedateerd 16 februari
2016. Op uw uitdrukkelijk verzoek is vervolgens een vervolg onderzoek ingesteld. De resultaten
daarvan zijn u bij brief van 8 maart 2016 (kenmerk 2016008076) toegezonden. Vervolgens hebt u bij
brieven van 31 mei 2016 (kenmerk 2016018380) en 24 mei 2017 (kenmerk 2017010686) van ons
schríftelijke reacties ontvangen op diverse door u ingediende verzoeken betreffende de kwestie van de
paardenbak.

Wij verlenen u - in het kader van uw raadslidmaatschap - inzage in de stukken die betrekking hebben
op het dossier Vaart en Duin. U beschikt al over vrijwel alle stukken inzake deze bestuurlijke
aangelegenheid. Wij verzoeken u daarom specifiek aan te geven in welke stukken u nog inzage wenst.
Zodra wij uw specificatie hebben ontvangen zullen wij de stukken verzamelen. Wij laten u vervolgens
zo spoedig mogelijk weten wanneer u een afspraak kunt maken bij de griffie voor de inzage.
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Als raadslid kunt u voor de uitoefening van uw taak inlichtingen vragen ingevolge artikel
169, derde lid van de gemeentewet
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Wij wijzen u erop dat u als raadslid, naast uw controlerende taak ook de plicht hebt om
zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie die u in uw hoedanigheid onder ogen
krijgt

De documenten (en persoonsgegevens) waar u inzage in krijgt - voor zover deze niet door ons
openbaar zijn gemaakt - merken wij aan als 'vertrouwelijk'. Dat betekent dat u deze stukken
vertrouwelijk dient te behandelen en niet openbaar kunt maken.
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