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Geachte 

Naar aanleiding van uw verzoek van 8 februari 2022 tot het verstrekken van informatie op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), berichten wij u als volgt. 

U verzoekt inzage in de stukken over de ontwikkeling Zeeuwse onderzoeksfunctie 1988 -
2018. 

Middels deze brief informeren w j u dat uw verzoek is toegekend. W j hebben op grond van i i
artikel 10, tweede lid, onderdeel e van de Wob besloten de documenten geanonimiseerd 
openbaar te maken. Het verstrekken van informatie blijft namelijk achterwege voor zover het 
belang daarvan niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonl jke levenssfeer. i
Hiernaast hebben wij op pagina's 2 en 3 van het document '00022158 Aankoop software 
t.b.v. arbeidsmarkt onderzoek 2014 BL' een aantal bedragen weggelakt op grond van artikel 
10, eerste lid, onder c van de Wob. 

Dit besluit en de stukken worden geanonimiseerd geplaatst op 
https://www.zeeland.nl/loket/wob-verzoeken. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

Drs. J.P.P. Hinssen, 
Programmamanager Cultuur, Erfgoed, Leefbaarheid en Sport. 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 



Behoort b j brief met zaaknummer: 128373 2 

 

 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk 
besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is 
dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren 
geen rekening wordt gehouden.  
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt 
de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken 
 
W j wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van 
een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is 
griffierecht verschuldigd. 

 
Bijlagen: 

1. 00001881 Subsidie voor aankoop software tbv arbeidsmarkt onderzoek 2014 BL 
2. 00012503 Prestatieaanbod 2014 BL 
3. 00022158 Aankoop software tbv arbeidsmarkt onderzoek 2014 BL 
4. 09013792 GS-nota Versterking SCP functie Scoop GS 25 maart 2009 BL 
5. 09013793 GS-brief Versterking SCP-functie Scoop BL 
6. Statenvoorstel oprichting Voc Zeeland 1992 BL 
7. 00001666 visie missie notitie Kenniswerkplaats Zeeland BL 
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