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Verwijderen mail box Nederveen

Geachte mevrouw Roos,

Op 13 november 2019 ontvingen wij via de griffie uw vragen over de e-mails van oud-burgemeester
Nederveen. U stuurt een e-mailwisseling tussen (oud)raadsleden en (oud)bestuurders door uit januari

2015 en stelt daar vragen over. In deze brief leest u onze reactie.

Vraag 1

Waarom is de mededeling van de heer Nederveen uit dit bericht verdwenen?

Antwoord 1

De e-mail is als resultaat op een zoekopdracht van bureau Hoffmann naar voren gekomen, bij de

behandeling van een Wob-verzoek. Er hebben geen bewerkingen in e-mails plaatsgevonden.

Vraag 2
Als de mailbox van de heer Nederveen leeg is, dan zou dit bericht toch ook niet op de USB-stick van de

heer Heukels moeten staan? Hoe is deze mail dan wel tevoorschijn gekomen als er van de heer

Nederveen niets meer zou zijn?

Antwoord 2
De mailbox van de heer Nederveen is inderdaad gewist bij zijn uitdiensttreding en kon niet worden

meegenomen in het onderzoek van Hoffmann. E-mails die hij naar anderen heeft gestuurd, zoals de

betreffende e-mail, kunnen aanwezig zijn in andere e-mailboxen die wel zijn meegenomen in het

onderzoek.

Vraag 3
Wie heeft deze correspondentie verwijderd?

Antwoord 3
Er is geen correspondentie verwijderd uit de door bureau Hoffmann aangetroffen resultaten.
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Vraag 4
Ik verzoek u nogmaals om herstel van alle gelakte, verwijderde en vernietigde informatie van de heer
Nederveen zoals ik u eerder al verzocht als raadslid maar ook via een Wob-verzoek.

Antwoord 4
Herstel van het e-mailaccount van de heer Nederveen is niet mogelijk, dat is u meerdere malen
medegedeeld. Zie de brief van ll februari 2O2O (2020000515), de brief van 7 januari2020
(2019008103), de brief van 3 december 2Ot9 (20L9007317), de brief van 19 november 2019
(2019006456) en de briefvan 29 oktober 2Ol9 (2OL900732I)

Aangezien wij uw vragen over dit onderwerp uitputtend hebben beantwoord, zullen wij geen
vervolgvragen over ditzelfde onderwerp meer beantwoorden.

Een afschrift van deze brief sturen wij naar de andere leden van de raad.
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