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Geacht college,
Op 28 november 2015 heb ik u een verzoek gedaan waarin ik middels een beroep op de Wet
openbaarheid bestuur (Wob) heb verzocht om een afschrift van de volledige lijst met
alternatieve locaties die voor het realiseren van een AZC, voorafgaand aan de keuze voor de
Klencke, zijn geïnventariseerd. Naast de openbare lijst met alternative gemeentelijke locaties
heb ik u expliciet gevraagd om een afschrift van de lijst met alternatieve opvanglocaties in
particulier eigendom.
Op 22 december 2015 heeft u dit verzoek afgewezen. U beroept zich erop dat
geheimhouding is opgelegd met toepassing van artikel 55 van de Gemeentewet. Hierin is
bepaald dat het college op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) geheimhouding kan opleggen.
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen uw afwijzing op grond van het volgende:
Een verzoek om openbaarmaking moet onder omstandigheden tevens worden opgevat als
een verzoek tot opheffing van de geheimhouding krachtens artikel 55 Gemeentewet, dat
slechts mag worden afgewezen op grond van de belangen, genoemd in artikel 10 Wob. In
uw afwijzing motiveert u op geen enkele wijze welke vermeende belangen, genoemd in
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), mogelijk in het geding zijn.
Daarom ontvangen wij van u graag per omgaande een overzicht van de dorpen waarin de
betreffende particuliere locaties zijn gevestigd, met daarbij per locatie aangegeven welk
belang uit artikel 10 Wob volgens u door openbaarmaking mogelijk zou kunnen worden
geschaad. Voor alle duidelijkheid: wij vragen u in deze (nog) niet om de exacte adressen,
maar slechts om de dorpen waar de alternatieve particuliere locaties zijn gevestigd. Ten

overvloede wijzen wij u erop dat het vrijgeven van deze informatie op geen enkele wijze
strijdig kan zijn met een mogelijk belang zoals aangegeven in artikel 10 Wob.
Wij zien het overzicht graag per omgaande tegemoet.
Nu de ontwikkelingen ten aanzien van de migranten-opvang zich in hoog tempo opvolgen,
verzoek ik u om onverwijlde toezending van deze lijst, bij voorkeur per e-mail aan
sociaaloosterhesselen@gmail.com
Ik verzoek u mij vooraf op de hoogte te stellen van in rekening te brengen kosten voor
kopieën e.d.
In afwachting van uw berichten en bij voorbaat dank voor de door u te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,
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