
Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob-verzoek) 

Digitale-versie - Online invullen en digitaal versturen met DigiD

Via dit formulier kunt u een Wob-verzoek indienen bij de provincie Drenthe.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob)? Kijk dan op onze website.

Invullen

U kunt dit formulier gebruiken voor het indienen van een Wob-verzoek. 

Ondertekening

Deze aanvraag dient u met DigiD te ondertekenen. Kunt u niet met DigD ondertekenen? U kunt een Wob-verzoek ook per brief
indienen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de provincie Drenthe:
E-mail: post@drenthe.nl
Telefoon: (0592) 36 55 55

Het verzoek

Onderwerp Aanvullend Wob-verzoek nav Brief Provincie
Drenthe met kenmerk 38/5.3/2019002022.

Vermeld de bestuurlijke aangelegenheid of het
daarop betrekking hebbend document, waarover u
informatie wenst te ontvangen. Omschrijf uw
verzoek zo specifiek mogelijk.

Hierbij verzoek ik U mij alsnog alle bijlagen toe te zenden, behorende bij
en in de vergaderverslagen en agenda’s van de Bestuurscommissie
Veenhuizen over de periode 2016 tot heden. Eveneens de bijlagen,
genoemd in de (inmiddels vastgestelde) verslagen van 21 januari en 14
juni 2019. 
Vraag: kunnen de deelnemers aan de bestuurscommissie aangeven
waarom er geen vergadering/overleg heeft plaatsgevonden in de jaren
2017 en 2018 ?
Vraag: zijn de twee zienswijzen op het voornemen tot openbaarmaking
openbaar? Zo ja, dan hierbij het verzoek tot openbaarmaking en
toezending in kopie.
Verzoek U tevens toezending van de jaarlijks door de Bestuurscommissie
Veenhuizen vastgestelde uitvoeringsprogramma’s van 2012 tot en met
2019 en wellicht 2020 indien reeds voorhanden. ( als genoemd op pagina
49 in de visie ‘werken aan de toekomst van Veenhuizen’ uit 2011)

Heeft u eerder over dit onderwerp contact gehad
met een ambtenaar van de provincie Drenthe?

Ja

Naam van de ambtenaar

Bijlagen
 

Wilt u bijlagen meesturen? Nee, ik wil geen bijlagen meesturen  

Uw gegevens
 

Geslacht

Naam

Straat

Huisnummer / postbusnummer

Toevoeging huisnummer  

Postcode

Plaats

Telefoonnummer



Emailadres
 

 

Datum ondertekening 23-10-2019




