Wet Openbaarheid Bestuur (wob-verzoek Regio Stedendriehoek)
U mag de Regio Stedendriehoek vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een
verzoek om informatie doen. De Regio Stedendriehoek hoeft niet alle informatie met u te
delen.
Beschrijving
U mag de Regio Stedendriehoek vragen om informatie over beleid of uit andere
documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
De Regio Stedendriehoek kan de informatie op de volgende manieren geven:





U krijgt een kopie.
U mag het document bekijken.
U krijgt een samenvatting van de inhoud.
U krijgt informatie over de inhoud.

Voorwaarden
De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:



De informatie is aanwezig bij de Regio Stedendriehoek (en niet bij bijvoorbeeld een
ministerie of provincie).
U mag geen stukken inzien:
o die over de staatsveiligheid gaan
o waardoor de koning en regering in gevaar komen
o waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
o waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming
persoonsgegevens)

Ook kan de Regio Stedendriehoek om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar
te maken. Denk bijvoorbeeld aan:




opsporing en vervolging van strafbare feiten
inspectie, controle en toezicht door de overheid
voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Aanpak
Zo doet u een verzoek om informatie:



Neem contact op met de Regio Stedendriehoek via mail of post.
Geef schriftelijk (per post of digitaal) door:
o waarover u informatie wilt hebben
o welke documenten u wilt bekijken
o hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

U kunt uw WOB-verzoek indienen per e-mail: info@regiostedendriehoek.nl of per post:
Regio Stedendriehoek Postbus 120 7390 AC Twello.

Termijn
U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de Regio Stedendriehoek.
Deze periode mag de Regio Stedendriehoek eenmaal verlengen.
Kosten
Aan een WOB-verzoek zijn geen kosten verbonden.
Wetgeving



Wet openbaarheid van bestuur
Wet hergebruik van overheidsinformatie

Verwijzingen




Dataportaal van de overheid
Informatie over Wet openbaarheid van bestuur
Lees meer over herbruikbare overheidsinformatie (open data)

AVG
Als u een aanvraag of melding doet, heeft de Regio Stedendriehoek uw persoonsgegevens
nodig. De Regio Stedendriehoek behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de Regio Stedendriehoek
met uw persoonsgegevens moet omgaan.
De belangrijkste regels zijn:





De Regio Stedendriehoek registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige,
vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
De Regio Stedendriehoek gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van
uw verzoek of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het
verwerken van uw verzoek of melding.
Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.

