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Geachte heer
Met uw brief van 2 november 2015, ontvangen op 3 november 2015, geeft u aan bezwaar te maken tegen
de beslissing op uw Wob-verzoek van 10 september 2015 U geeft in uw reactie aan dat enkele vragen
onjuist, onvolledig of met beantwoord zijn Deze kwalificaties deel ik met Om u toch van dienst te zijn heb ik
de betreffende antwoorden hieronder - met vette tekst - aangevuld

Aanvulling op de antwoorden
4, Op welke momenten was er mondeling overleg tussen het RVB en gemeente sinds 1 mei 2015 en wat
was de mhoud van deze gesprekken?
Er is alleen telefonisch contact geweest om het RVB te informeren over de resultaten van de besluitvorming
in de raad Dit contact heeft plaatsgevonden d.d. 9 juli, na het raadsbesluit over het kredietvoorstel d d 8 juli
2015 en was vooruitlopend op de brief die later gestuurd is
7 Op welke datum vanaf 1-1-2014 heeft de gemeente het eerste contact gezocht met het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) mbt de PWA?
Het eerste contact is door het COA gelegd op 20 juli 2015 Het Bestuurssecretariaat is hiertoe
telefonisch benaderd door een COA-medewerkster met het verzoek voor een telefonisch overleg
tussen een COA-bestuurder en de burgemeester. Het Bestuurssecretariaat heeft het COA verzocht
om dit verzoek op de mail te zetten. Dat is op dezelfde dag gebeurd.
De gemeente heeft geen contact gezocht met het COA
10 Als dat contact mondeling was, willen we graag weten welke personen dat gesprek voerden en wat er is
besproken.
Het COA heeft op 20 juli eerst via de mail en vervolgens is door een COA-bestuurder telefonisch contact
gezocht met de burgemeester over een verkenning van de mogelijkheden voor noodopvang van
asielzoekers/vluchtelingen Het betrof een informele melding dat het COA bezig was de mogelijkheden
hiertoe in de PWA-kazerne te onderzoeken en de vraag hoe de gemeente hier over zou denken

gemeente
gouda
Bijlagen -

Postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail gemeente@Qouda nl —
website www gouda nl
FSC

MIX
Papier van
verantwoords herkomst

FSC® C007048

Over uw brief merk ik het volgende op Zoals in de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift is vermeld
kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen de beantwoording van de vragen Er is slechts bezwaar
mogelijk tegen Wob-besluiten over het wel of met openbaar maken van documenten Uw brief is met tegen
een of meer van deze Wob-besluiten gericht
Ik hoop dat uw vragen met de bovenstaande aanvulling van de beantwoording zijn beantwoord
Daarom verzoek ik u om uw bezwaarschrift schriftelijk in te trekken
Ik vertrouw erop uw vragen hiermee afdoende te hebben besproken

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Gouda,
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