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Beste heer Van den Kieboom,
In uw brief van 24 juli jl. vraagt u namens de fractie onze aandacht op basis van art 39 over Sportpark De Beek om
stukken ter inzage te leggen voor raadsleden.
Het betreft:
1. Alle plannen die ontwikkeld zijn met betrekking tot gebouwen en opstallen ten behoeve van de op sportpark “De
Beek” gevestigde verenigingen, inclusief verbouwingen.
2. Alle ter realisering van deze gebouwen en opstallen opgestelde (gemeente)begrotingen.
3. De wijze waarop het (ver-)bouwen van deze gebouwen en opstallen zijn aanbesteed c.q. gegund, inclusief de
aanbestedingsregels en processen verbaal.
4. Alle aanbestedingstrajecten die hiervoor zijn gevoerd met bijbehorend bestek.
5. Alle inschrijvingen van aannemers c.q. bouwbedrijven, met vermelding van de inschrijvingsbedragen per project,
ook de niet vergunde inschrijvingen.
6. Alle uiteindelijke gegunde projecten per project en per opdrachtnemer.
Een soortgelijk verzoek, maar dan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, heeft u eerder ingediend op 5 april
2017. Dit verzoek, weliswaar ingediend door u als burger c.q., is door ons afgehandeld conform de Wet openbaarheid
van bestuur. Het is voor ons tijdrovend als u dergelijke verzoeken als burger c.q. privépersoon indient terwijl deze
kennelijk bedoeld zijn in het kader van uw raadslidmaatschap. Temeer omdat per document aan artikel 10 en 11 van de
Wob getoetst moet worden. In het vervolg vragen wij u hier rekening mee te houden en dubbel werk zoveel mogelijk te
voorkomen.
Voor u en alle andere raadsleden liggen de door u opgevraagde stukken bij de griffie ter inzage die betrekking hebben op
uw verzoek. Een deel van die stukken zijn echter niet openbaar en kunt u onder geheimhouding inzien bij de griffie. U
kunt bij de griffie een afspraak maken om deze stukken in te zien. Een gedeelte van uw verzoek, te weten de informatie
die ziet op de verbouwingen, is thans nog niet beschikbaar. Zodra wij deze informatie beschikbaar hebben, zullen wij
deze informatie, al dan niet onder geheimhouding, bij de griffie ter inzage leggen en u hiervan schríftelijk in kennis stellen.
Mocht u over deze brief nog
vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek - de Vries, bereikbaar via
telefoonnummer (0164) 277657.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164) 245356
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: M41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom

burgemeester,

DfOrTF.,

