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Verzoek tot verstrekking van usb-stick met e-mails
betreffende het dossier Elswoutshoek

Verzonden

Bijlage(n) Inventarislijst (20 19004408)
Beveiligde usb-stick met zoekresultaten

Geachte mevrouw Roos-Andriesse,

U heeft verzocht, in uw hoedanigheid als raadslid, om inzage in de kopie van de usb-stick met e-mails

betreffende het dossier Elswoutshoek (voortgekomen uit de resultaten van het Hoffmann

Bedrijfsrecherche onderzoek). In deze brief leest u onze reactie.

Wij verstrekken u alle verzamelde stukken in uw hoedanigheid als raadslid
Deze informatie wordt op een beveiligde usb-stick aangeleverd, omdat de gemeente verplicht is

zorgvuldig om te gaan met het overbrengen van informatie'

De resultaten bevatten mogelijk stukken waar eerder geheimhouding op is gelegd
De geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder e

en g Wet openbaarheid bestuur. Dit is door het college besloten op 4 november 2Ot4 om de rechten

van alle betrokken personen optimaal te beschermen. Op 25 augustus 2015 en 19 januari 2016 is

besloten tot het gedeeltelijk opheffen van de geheimhouding. De geheimhouding geldt ten aanzien van

de geel gemarkeerde onderdelen van de bijgevoegde inventarislijst met kenmerk 2OI9OO44O8. Dit zijn

de stukken die u eerder verstrekt zijn onder oplegging van geheimhouding (bij brief d.d. 4 november

2014, met kenmerk 2014066575). De usb-stick is eigendom van de gemeente. Wij verzoeken u om na

inzage de usb-stick te retourneren.

Ten overvloede maken wij u erop attent dat alle interne beraadslagingen en persoonsgegevens (van

ambtenaren en derden) in de aan u ter beschikking te stellen stukken (stick en inventarislijst) niet-

openbaar zijn en niet met derden mogen worden gedeeld.

U kunt een afspraak maken met de griffie voor het ophalen van de usb-stick en de inventarislijst.
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afschrift van deze brief wordt zonder bijlagen ter informatie aan de leden van de raad gestuurd.
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