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Bijlagen Geen 

Beste leden van de gemeenteraad, 
 
Op 23 september heeft uw raad besloten inzake het opheffen van de geheimhouding van weggelakte delen 
van het PWC rapport, het PWC opdrachtformulier en het intern vooronderzoek met uitzondering van de namen 
van personen en het openbaar maken daarvan. Voorts heeft u besloten om twee weken na uw besluit de 
informatie openbaar te maken. Graag informeren wij u over de uitvoering van dit besluit.  
 
De afgelopen week is de uitvoering van uw besluit voorbereid door de documenten conform uw besluit te 
lakken (onleesbaar maken van de namen) en de adressen van de belanghebbenden te verzamelen. Afgelopen 
dinsdag, 5 oktober, zijn alle belanghebbenden bij dit dossier per brief geïnformeerd. De feitelijke 
openbaarmaking van genoemde documenten wordt met twee weken vanaf de datum van bekendmaking van 
het besluit opgeschort, conform artikel 6, vijfde lid, van de Wob. Op deze wijze worden belanghebbenden in 
de gelegenheid gesteld zich te verzetten tegen de openbaarmaking. Dit kan gedaan worden door het instellen 
van beroep en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, het 
onderhavige besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken geen beroep is ingesteld en 
geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, zullen wij overgaan tot openbaarmaking van de 
documenten. Indien binnen twee weken na dagtekening van het besluit beroep is ingesteld en een verzoek om 
een voorlopige voorziening is gedaan, wordt de uitspraak door de voorzieningenrechter afgewacht, voordat 
tot daadwerkelijke openbaarmaking wordt overgegaan. 
 
Door bekendmaking van het besluit aan de belanghebbenden, wordt voldaan aan de uitspraak van de 

rechtbank inzake de te verbeuren dwangsom bij niet tijdig beslissen en wordt per 7 oktober geen dwangsom 

verbeurd. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 


