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Geacht college,
De Stentor, een uitgave van DPG Media B V., doet onderzoek naar de gang van zaken rond
het vertrek van burgemeester Harold Bouman in de gemeente Noordoostpolder in oktober
vorig jaar.
Zo nodig met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoeken wij u tot
het verstrekken van kopieën van, subsidiair het verlenen van inzage in:
1. Alle documenten betreffende het vertrek van burgemeester Harold Bouman.
2. Alle documenten betreffende de procedure die is gevolgd rond het vertrek van Harold
Bouman.
3. Alle documenten over klachten die bij de gemeente Noordoostpolder zijn ingediend en
betrekking hebben op het functioneren en/of handelen van Harold Bouman, als
burgemeester en als persoon.
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Met documenten bedoelen wij informatie neergelegd in documenten ongeacht de
gegevensdrager: dus naast de 'klassieke' papieren documenten, ook anderszins
vastgelegde informatie. Wij denken hierbij onder meer - maar niet uitsluitend - aan notulen,
rapportages, briefwisselingen, e-mails, SMS-berichten, WhatsApp-berichten, verkenningen,
analyses, gespreksverslagen, memo's, foto-/film-/audio-/video-materiaal en correspondentie
met zowel interne als externe partijen.
We verzoeken u deze documenten te inventariseren, daarvan een overzicht te maken en
vervolgens ons deze inventarisatie en de documenten te verstrekken. Omwille van
efficiëntie verzoeken wij de gevraagde documenten zo veel mogelijk in digitale vorm te
verstrekken.
Mocht u dat weigeren en ook kosten in rekening willen brengen, vragen wij u ons
vooraf hierover te berichten met een inschatting van de kosten.
Wij realiseren ons dat dit verzoek kan resulteren in een grote hoeveelheid documenten,
informatievelden en/of databestanden. Graag treden wij in overleg over de manier
waarop het beste gevolg kan worden gegeven aan dit verzoeK.
Indien u van mening bent dat één of meerdere documenten niet verstrekt kan/kunnen
worden, dan verzoeken wij u dit per afzonderlijk document beargumenteerd aan te geven. Wij
gaan bij voorbaat akkoord met het weglaten van persoonsgegevens in de gevraagde
documenten, zoals namen en contactgegevens van behandelende ambtenaren.
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier (4) weken, te besluiten tot
openbaarmaking van de gevraagde documenten en deze gelijktijdig met het besluit in kopie
aan ons te verstrekken. Ook ontvangen wij graag een bevestiging van ons verzoek.
Met vriendelijke groet,

Jasper van Loo

Verslaggever de Stentor
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