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Geachte

,

Naar aanleiding van uw schrijven constateer ik dat de GG&GD
mijn verzoek niet in behandeling neemt, hiertegen ga ik in
bezwaar.
U geeft aan dat mijn verzoek niet over een bestuurlijke
aangelegenheid gaat, hiertegen breng ik de volgende
bezwaren aan:
1) Het onderwerp van mijn eerdere verzoek was wel
beschreven, namelijk de veiligheid
van de infrastructuur van het EKD. Dit kan opgevat worden
als een bestuurlijke aangelegenheid.
2) Het argument dat het Wob-verzoek toeziet op interne
infrastructuur en derhalve geen bestuurlijke aangelegenheid
is, is niet valide. Ten eerste valt ook interne
infrastructuur van een bestuursorgaan onder de reikwijdte
van de Wob. Ten tweede is het een onderwerp waar officiële
besluiten over zijn genomen en een openbare inschrijving op
heeft plaatsgevonden. Dit is dus wel degelijk een
bestuurlijke aangelegenheid.
Primair verzoek ik de GG&GD om haar standpunt te herzien,
secundair vraag ik de GG&GD om de motivatie beter te
onderbouwen.
3) Ik heb in mijn eerdere verzoek aangegeven bereid te zijn
mijn verzoek toe te lichten. Aangezien de GG&GD blijkbaar
moeite heeft gehad om de bestuurlijke aangelegenheid te
benoemen, betreur ik het dat er geen contact met mij is
opgenomen om dit toe te kunnen lichten. Ik ben van mening
dat met enige toelichting het verzoek alsnog in behandeling
kan worden genomen.
Ik verzoek de GG&GD daarom mijn eerdere Wob-verzoek alsnog
in behandeling te nemen. Ik zou graag gebruik maken van het
recht om gehoord te worden, zodat ik mijn bezwaar mondeling
kan toelichten.
Tot slot verzoek ik de GG&GD om binnen de termijn van zes
weken op dit bezwaarschrift te beslissen. Uitblijven van
een beslissing zal worden opgevat als een afwijzing.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van der Ham.
On 6 Nov 2013, at 11:23,
wrote:
Geachte heer Van der Ham,
Namens
Wob-coördinator van de GG&GD stuur ik
u bijgaand wob-besluit.

Met vriendelijke groet,
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