
 

Van: Communicatie
Verzonden: maandag 22 augustus 2022 23:39
Aan: ' @tubantia.nl'
CC: Communicatie
Onderwerp: RE: informatieverzoek

Beste ,

Wij hebben elkaar vandaag gesproken. Wij verwachten dat we jullie vragen goed kunnen beantwoorden en dat een
WOO verzoek niet nodig is.

Op www.tubbergen.nl/asielzoekers stellen we zo veel mogelijk informatie beschikbaar. Deze informatie zijn we
continu aan het aanvullen. Ons team komt zsm bij je terug om na te gaan of je vragen voldoende zijn beantwoord.
Als dit niet het geval is, vullen we dat aan.

Het kan zijn dat het niet lukt om voorafgaand aan de raadsvergadering contact op te nemen. Wij komen uiterlijk
woensdag bij u terug.

Namens het team communicatie,

Met vriendelijke groet,

Communicatieadviseur College B&W Tubbergen

E: communicatie@noaberkracht.nl

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
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T . 0541 854 100 | F. 0541 854 320 T. 0546 628 000 | F. 0546 628 111 
info@dinkelland.nl gemeente@tubbergen.nl
www.dinkelland.nl www.tubbergen.nl
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Van:  < @tubantia.nl>
Verzonden: maandag 22 augustus 2022 12:51
Aan: Communicatie <communicatie@noaberkracht.nl>
Onderwerp: informatieverzoek

Dag,
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Zoals zojuist telefonisch besproken ons informatieverzoek om alle communicatie te
ontvangen aangaande de huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en
statushouders in de gemeente Tubbergen (sinds 1 augustus 2021). Ik hoop dat een
formeel Woo-verzoek niet nodig is, maar ik heb het verzoek ter informatie wel alvast
bijgevoegd.

Groet,

Geachte heer/mevrouw,

De Twentsche Courant Tubantia, een uitgave van DPG Media, doet onderzoek naar de huisvesting van vluchtelingen
in de gemeente Tubbergen.

Verzoek
Zo nodig met een beroep op de Wet open overheid (Woo) verzoeken wij u tot het verstrekken van kopieën van, 
subsidiair het verlenen van inzage in alle brieven, rapporten, verkenningen, adviezen (intern dan wel extern
gemaakt), notities, aanbiedingsbrieven, e-mails, memo's, appjes, foto-/film-/audio-/videomateriaal, anderszins
benoemde documenten, begeleidende documenten en ander materiaal, die sinds 1 augustus 2021 zijn
gecommuniceerd zijn tussen:

þÿ "� - de gemeente Tubbergen en het ministerie van Justitie en Veiligheid
þÿ "� - de gemeente Tubbergen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
þÿ "
over de huisvesting van asielzoekers, statushouders of andere vluchtelingen in de gemeente Tubbergen.

Voor zover nodig beroepen wij ons op de Wet open overheid en verzoeken wij u deze zaak, gezien het
actualiteitsbelang, versneld te behandelen.

Als bij het voorbereiden van een beslissing blijkt dat (delen van) het gevraagde zich bij of onder een ander
bestuursorgaan bevinden moet terstond en zonder oprekken van termijnen actief doorgeleid worden naar dat
andere orgaan.

Wij realiseren ons dat dit verzoek kan resulteren in een grote hoeveelheid documenten. Graag treden wij in overleg
over de manier waarop het beste gevolg kan worden gegeven aan dit verzoek. Wij verzoeken het overzicht en de
toelichting daarop zoveel mogelijk digitaal te ontvangen en neem documenten graag uitsluitend in die vorm aan.

Mocht u onverhoopt toch enkele passages of zelfs hele documenten willen beperken of weigeren, dan verzoeken wij
u dit per handeling, per document of per passage goed te motiveren. Tevens verzoeken wij u in zulk een geval
subsidiair om een samengevatte versie van die ingeperkte of geweigerde passages of documenten te verstrekken. In
meest subsidiaire positie tenminste omvattend de naakte feiten. Indien het document in zijn integrale vorm
geweigerd wordt, moet actief onderzocht worden of een ambtelijk beperkte versie wel verstrekbaar is.

We verzoeken u de gevraagde informatie te inventariseren, daarvan een overzicht te maken en vervolgens deze
inventarisatie en de documenten te verstrekken. Indien u van mening bent dat één of meerdere documenten niet
verstrekt kan/kunnen worden, dan verzoeken wij u dit per document beargumenteerd aan te geven.

Indien u voornemens bent kosten te berekenen, dan vragen wij u ons vooraf hierover te berichten met een
inschatting van de kosten.

Deze brief is per mail verstuurd op maandag 22 augustus 2022. Op uw website geeft u aanþÿ�  �dat per fax of email geen
wob-verzoeken ingediend kunnen worden Voor zover nodig wijzen wij u op artikel 4.1.2 van de Woo:
E n verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch worden verzonden op de
door het bestuursorgaan aangegeven wijze.
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Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd zien wij uit naar spoedige overhandiging van de
documenten. Gezien het feit dat het hier om een ook voor u actueel dossier gaat, gaan wij ervan uit dat beslissen en 
verstrekken ruim binnen de termijn van 28 dagen mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Verslaggever Nieuwsdienst

Lonnekerspoorlaan 114
7523 JM Enschede

M 

@tubantia.nl
Twitter: @

dpgmedia.nl
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