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Nee  

Voorstel 
Het algemeen bestuur, naar aanleiding van de brief van de Gemeente Leusden:  

 stemt in met het bestaande beleid voor de informatievoorziening aan opdrachtgevers en 

 besluit de voorgestelde antwoordbrief aan de gemeente te versturen, 

overeenkomstig het advies van het dagelijks bestuur. 

 

Samenvatting 
Wethouder Vos van de Gemeente Leusden heeft namens de gemeenteraad aan het algemeen bestuur van 

GBLT gevraagd om in het jaarverslag en op de website cijfers kan publiceren over de ontvangen 

bezwaren, uitgesplitst per deelnemer. Desgevraagd adviseert het dagelijks bestuur om aan de gemeente 

Leusden de argumenten voor de bestaande praktijk uiteen te zetten en daarom niet aan het verzoek te 

voldoen. In een conceptbrief van het algemeen bestuur aan de wethouder is dat advies uitgewerkt, met 

een aanbod om op een andere wijze de in te gaan op de vragen van de gemeenteraad van Leusden. 

 

De brief van wethouder Vos en de concept antwoordbrief zijn toegevoegd als bijlagen. 

 

Voorbesproken 
Het dagelijks bestuur heeft de brief en het concept antwoord besproken in zijn vergadering van 16 

september 2020.  

 

Behandelen in vergadering d.d. 7 oktober 
 

Toelichting 
In de conceptbrief is de toelichting opgenomen.  

 

Personele consequenties 
Geen 

 

Financiële consequenties 
Geen  
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7 oktober 2020 

 

 

 

Juridische consequenties 
Geen  

 

I&A consequenties  
Geen  

 

Communicatie consequenties  
De antwoordbrief zal met de regiefunctionarissen worden besproken, zodat de argumentatie achter de 

bestaande afspraken ruimer gedeeld kan worden binnen de opdrachtgevende organisaties. 

 

Publicatie 
n.v.t.  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Geen  

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Geen 

 

Resultaten en evaluatie 
In de antwoordbrief is een aanbod van de directie opgenomen om in een (commissie)vergadering nadere 

uitleg te geven over de bezwaarontwikkeling. De response daarop betrekken we bij de toekomstige 

inrichting van de informatievoorziening, als dat de transparantie verbetert.  

 

Bijlagen 
Brief van wethouder Vos van de Gemeente Leusden 

Concept antwoordbrief van het algemeen bestuur. 


