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Beste heer Van der Kallen,
Bij brief van 11 augustus 2018, bij ons geregistreerd op 13 augustus 2018, heeft u namens de fractie BSD vragen gesteld
over zwembad De Schelp.
Zoals wij reeds per brief d.d. 5 juli 2018 met kenmerk U18-010195 aan de gemeenteraad hebben bevestigd, bereiden wij
een onderzoeksopdracht voor. Met een onafhankelijk onderzoek en op basis van transparantie en zorgvuldigheid beogen
wij terug te kijken en lessen te trekken voorde toekomst. In september 2018 leggen wij u een gevoelenspeilende
raadsmededeling voor dat ziet op de onderzoeksopdracht. Uw vragen worden in het voornoemde onderzoek
meegenomen en derhalve in een later stadium beantwoord.
In dezelfde brief verzoekt u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om inzage in de volgende stukken:
Onderhoudsrapportages
Inspecties
Metingen aan de lucht in het gebouw en in de aan-en afzuigsystemen
Jaarverslagen en verslagen van de Raad van Commissarissen/Toezicht vanaf 1999
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dienen wij uiterlijk op 10 september 2018 op uw verzoek te besluiten.
Gezien het feit dat wij meer tijd nodig hebben om al deze stukken zorgvuldig te verzamelen, verdagen wij deze termijn
conform de wettelijke bepalingen met 4 weken. Dat wil zeggen dat u uiterlijk 8 oktober op uw verzoek beslissen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over de afhandeling van dit verzoek vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Put van het team Vastgoed en Grondzaken, bereikbaar op
telefoonnummer 0164-277 623 of per e-mail M.vanPut@bergenopzoom.nl.
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