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Inhoudelijk
Aanleiding

Platform De Onderste Steen heeft op 9 november 2015 een
verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur ingediend.
Gevraagd wordt om alle declaraties inclusief de bonnen van alle
fracties van uw Provinciale Staten over de jaren 2011 tot en met
2014.

Bevoegdheid

PS heeft op 26 september 2014 de besluitvorming over Wobverzoeken gemandateerd aan de voorzitter.

Toelichting

De gevraagde stukken zullen geanonimiseerd en digitaal
toegestuurd worden. Belanghebbenden (de leden van PS in
vorige statenperiode) zijn per brief geïnformeerd hierover.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

15016394

Van: Platform De Onderste Steen fmailto:platformonderstesteen(Semail.com1

Verzonden: maandag 9 november 2015 18:10
Aan: Communicatie Provincie Zeeland
Onderwerp: WOBverzoek fractiedeclaraties

Geachte heer, mevrouw,
In de bijlage treft u mijn WOBverzoek d.d. 9 november 2015 aan het bestuur van de
provincie Zeeland.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik zie uit naar uw inhoudelijke
reactie. Tevens verneem ik graag van u wanneer u dit bericht in goede orde heeft
ontvangen.
Hoogachtend, Met vriendelijke groet,

Tamara Wulffelé
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T.a.v. het bestuur van de provincie

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van het regelmatig terugkerende onderwerp in de media en de
onduidelijkheid die daar voor mij uit voortkomt, alsmede de uitspraak van de Raad
van State d.d. 2 september 2015* (201500320/1/A3), verzoek ik u mij kopiën te
verstrekken van alle declaraties inclusief de bonnen van alle fracties van uw
Provinciale Staten over de jaren 2011 tot en met 2014. Ik ontvang deze graag per
fractie en ik begrijp dat deze geanonimiseerd zullen worden.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in
artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 7
december 2015 digitaal toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het
verzenden van digitale kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf schriftelijk op de
hoogte te brengen.
* http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:2750

Hoogachtend,

Tamara Wulffelé

Henricapolder 16
3825 LG Amersfoort

mail: platformonderstesteen@gmail.com
mob: 06-22806914

