




Van welke bestuurlijke
aangelegenheid wilt u
documenten ontvangen?
Beschrijf hieronder in het
kort uw verzoek. Is deze
ruimte niet groot genoeg
om uw verzoek toe te
lichten? Voeg dan nog een
document toe waarin u het
verzoek nader beschrijft.
Stuur dit dan mee. Dit
kunt u doen in het scherm
‘Bijlagen toevoegen’.

-------- Doorgestuurd bericht -------- Onderwerp: wob-
verzoek jongerenhuiskamer nr. 2 Datum: Tue, 19
May 2020 20:25:45 +0200 Van: 
< > Aan: Burgemeester
<burgemeester@utrecht.nl> CC: Gemeenteraad
<Raadsleden@utrecht.nl> Aan de burgemeester, uit
het dossier dat bekend is gemaakt n.a.v. mijn eerste
wob-verzoek Jongerenhuiskamer Geuzenwijk blijkt dat u
zich op enig moment voorgenomen heeft de huisvesting
van de Jongerenhuiskamer (d.w.z. het ontbreken
daarvan) in de rondvraag van de collegevergadering
aan de orde te stellen. In het dossier bevinden zich
echter geen stukken (notulen bijvoorbeeld) waaruit
blijkt dat dat gebeurd is en evenmin waarin dat heeft
geresulteerd (afspraken over wie van de collegeleden
dat gaat oppakken en hoe). Ik verzoek u thans op
grond van de Wob documenten openbaar te maken
waaruit blijkt dat u de kwestie inderdaad tijdens de
rondvraag in de collegevergadering aan de orde gesteld
heeft, documenten waaruit blijkt wat naar aanleiding
daarvan in het college is afgesproken en (meer in het
algemeen) documenten die door de ambtelijke dienst en/
of onderscheiden ambtelijke diensten naar het college zijn
gestuurd om het college te informeren. 

 
  Utrecht 

Periode van 01-01-2017

Periode tot 01-01-2020

Hebt u eerder over dit
onderwerp contact gehad
met de gemeente Utrecht?

Ja

Met wie? Een organisatie-onderdeel of afdeling

Naam organisatie-
onderdeel of afdeling

wob-team ivm eerste verzoek jongerenhuiskamer
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Bijlage(n) toevoegen

Wilt u bijlage(n) meesturen
met uw verzoek?

Nee, ik wil geen bijlage(n) meesturen

Ik wil na behandeling
van mijn WOB-verzoek
meewerken aan een
tevredenheidsonderzoek.

Ja
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