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Geachte College van Burgemeester en Wethouders,

Via deze brief doe ik het Woo-verzoek tot openbaarmaking van de volgende stukken:
Alle stukken in de ruimste zin gezien in het proces rond de totstandkoming van de 
prestatieafspraken 2020-2024 inzake verhuurder SSH. Van deze stukken maken 
ook de gedane biedingen, alle (in- en externe) overlegverslagen, alle mailverkeer 
en de tijdslijn deel uit.
Nog iets preciezer: het gaat om de prestatieafspraken die op 15 januari 2020 aan 
de gemeenteraad zijn verzonden; Uw kenmerk toen: 7115600.

Het spreekt voor zich, dat de informatie die openbaar wordt gemaakt dat dit met 
uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens is. Verder vraag ik niet om de 
documenten "met informatie over bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de 
gezondheid of seksuele geaardheid" en "sommige ambtelijke documenten met beleids
opvattingen".

{de vorm van verstrekking}
Daar waar originelen zich bij en onder U in digitale vorm bevinden moet het verzoek om 
kopie opgevat worden als een verzoek om digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit 
naar de algemeen gangbare leesbare vormen.
Daar waar originelen zich bij en onder U in papieren vorm bevinden moet het verzoek om 
kopie opgevat worden als een verzoek om papieren kopie. Dit mag uiteraard ook als een 
gescande kopie worden verstrekt. Uiteraard wat in kleur is dan wel verstrekken in kleur.

Ter afronding.
{beslissingsindex}

Als onderdeel van de beslissing op het Wob-verzoek ontvang ik graag een 
beslissingsindex met daarop de gedeeltelijk geleverde en geweigerde stukken.
Normaliter ga ik ervan uit, dat een dergelijke beslissingsindex standaard aan een Woo- 
beslissing wordt toegevoegd. Alleen door het hier nog even expliciet aan te geven wil ik 
voorkomen, dat deze beslissingsindex niet per ongeluk wordt vergeten te worden 
toegevoegd.
U zult begrijpen, dat ik een schriftelijke beslissing op prijs zal stellen.

Mochten er nog vragen zijn, dan ben ik altijd bereid deze nader toe te lichten. 
In afwachting van, 
met yriendelijke groet,
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