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ONDERWERP: Indiening Wob-verzoek inzake de gevolgde procedures naar aanleiding van klacht(en) over
mogelük grensoverschrijdend gedrag van ex-buraemeester Bouman.

Zeer geacht College,

Ondergetekende, R. Woning, dient via dit schrijven namens Omroep Flevoland een Wob-verzoek in inzake 
de gevolgde procedures naar aanleiding van klacht(en) over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van ex- 
burgemeester Bouman Ik verwijs u naar de machtiging in de bijlage.

Bestuurlijke aangelegenheden die een rol spelen inzake dit Wob-verzoek zijn de kwaliteit van 
bestuursvoering en integriteit

Burgemeester Bouman heeft ontslag genomen. Daarmee is het onderzoek naar zijn mogelijk 
grensoverschrijdend gedrag afgerond.

Daarom vraag ik op:

1. Alle verslaglegging van overleggen, gesprekken en alle correspondentie - waaronder ook e-mail verkeer 
en berichtencommunicatie op alle gegevensdragers - over de gevolgde procedure(s) en de keuze(s) 
daarvan bij het onderzoek naar klachten, zowel in- als extern, over het mogelijk grensoverschrijdend gedrag 
van ex-burgemeester Bouman.

2. Enkel en alleen de eindconclusies uit de verslagen van de vertrouwensperso(o)n(en) en/of de 
klankbordgroep en/of de commissie die het onderzoek heeft/hebben gedaan. De rest uit deze verslagen, 
mag gezwart worden.

Met vriendelijke groet,

Bijlage: zaaksvolmacht
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Ondergetekende, A M. Berends, directeur van de Stichting Regionale Omroep Flevoland [verder: Omroep 
Flevoland], statutair gevestigd te Lelystad, verleent, gebaseerd op artikel 9 van de statuten van Omroep 
Flevoland, een zaaksvolmacht om Omroep Flevoland inzake het hieronder omschreven onderwerp te 
vertegenwoordigen in procedures in het kader van de openbaarheid van bestuur aan:

De heer R. (Rob) Woning, bureauredacteur
De heer H.C.J. (Harry) Severens, redacteur/verslaggever

Zij zijn tezamen maar ook apart gemachtigd en tezamen maar ook apart voorzien van het recht van 
substitutie.

Deze zaaksvolmacht is beperkt tot omvat in procedures in het kader van de openbaarheid van bestuur bij of 
onder de gemeente Noordoostpolder.

Deze zaaksvolmacht heeft tot doel het verkrijgen van toegang tot bij of onder de overheid berustende 
documenten, inzake het hierboven omschreven onderwerp, en omvat alle procedures en handelingen die de 
gevolmachtigden in dit kader noodzakelijk achten, waaronder het indienen van verzoeken, het in bezwaar en 
[hoger] beroep gaan, het aanvragen van voorlopige voorzieningen en het aangaan van schikkingen 
Dit kan zijn in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur [Wob], maar ook in het kader van andere 
wetten, zoals de Algemene wet rijksbelastingen, de Wet financieel toezicht, de Wet bescherming 
persoonsgegevens en de Archiefwet.

Ik kan te allen tijde deze zaaksvolmacht intrekken.

Opgemaakt en ondertekend te Lelystad, 21 oktober 2019

OMROEP FLEVOLAND

Larserpoortweg 40 
Postbus 567 
8200 AN LELYSTAD 
0320 285085

secretariaat@omroepflevoland.nl 
KvK 41022342
IBAN NL83 RABO 0301 0034 32 
BTW NL008991248B01



10094599
NEDERLAND
21-10-2019

C1,66

v
Ki

postbus 567. 8200 AN LELYSTAD

29
/1

48
88

1 
žũ

3ĵ
 9

#


