
ooooo Zevenooroo

6emeente Zevenaaľ
Postbus ro
69oo AA Zevenaar

T (olĺ 0) 59 51 11

F (oĺ 0) 59 51 oo
E gemeente@zevenaar. nl
www.zevenaar. nl

ons kenmerk:

9-"-leľ 9g!"9 9"qg"ĺ i S.J.W.M.in 't Hout-Van Bergen, doorkiesnummer 0316-595350
Toesturen stukken

Aangetekend
De heer P.H.M.Kemperman
Vancouverstraat 26
7OO7 GB DOETINCHEM

9gtuti
uw brief van:

ZIMEI zm
10 april 2008
P&c.1Z:08.3345

A

Geachte heer Kemperman,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 10 april 2008, waarin u het verzoek doet om stukken toe
te zenden.

Onze reactie is als volgt:

Wij beschikken niet over de verslagen, maitberichten en memo's, die u noemt onder punt 1 Um 7 en g
Um 11.

Wat betreft punt 13 moeten wij constateren dat het merendeel van de door u opgesomde
registratienummers corresponderen met B&W-besluiter, die als zodanig ztq vastgelegd in een brief.
Deze brieven zijn reeds in uw bezit.
De B&W-besluiten nr.207.8589 en 207.8783 doen wlj u hierbij reeds, vooruitlopend op de
beaľ aren proced u re, toekom en.

Aan uw verzoek om een mail van mw. ln't Hout aan de bedrijfsarts d.d. 3 oktober 2OOT (punt g) en alle
documenten uit de digltale map van het hoofd P&O toe te stureh, zullen wij niet voldoen. W;; =findaar - in het
kader Van de wet van openbaarheid van bestuur - ook niet toe verplicht omdat het geen officié le documenten
zijn.

Ter afsluiting willen wij nog opmerken dat wij er bewust voor gekozen hebben om u ook de stukken over dejaren 1975 tot 2005 toe te stur h, omdat wij de inschatting hebben gemaakt dat deze stukken in de toekomst
nog aan de orde zouden kunnen komen en wij niet het verwijt willen krijgen dat wlj u deze stukken onthouden
hebben.

Wtj verzoeken u om voortaan geen kopie van uw brieven meer te sturen aan de burgemeester, omdat hij,
maar ook het college van B&W, uw binnenkomende brieven of een kopie ervan ter inzage en/of ter
kennisname ontvangt.

Wlj gaan er van uit voldaan te hebben aan uw verzoek.

Banhrekeningnn
28.50.1o.o85
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Openingstijden: ma. Um vr. g.oo-12.30 uur
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Aan het College van Butgemeestef en sľ ethoudeĺ s van de gemeente Zevena^t
Mevrouw SJ.!7.M. in 't F{out, hoofd stafafdeling P&O

Postbus 10

6900 AA Zevenaat

tJw bľ ief vaÍ l : 10 aPľ il 2008
Uw nuÍ nmef : P&o /Z08.2646/Z08,2996
ondeľwerP : toezending stukken dossieľ  Kempeľman

Geacht Coll ge, Doetinchem, 19 april 2008

oveľ  de jaľ en 1975-2004 heb ik alleen het functioneľ ingsveľ s|^g2004 opgevtaagd. Het was niet
nodb *'' uit ďe peľ iode meef shrkken toe te zenden. Vooľ  zovet' ik deze nog niet in ffilnbeztt
heb, wil ik wel ovef alle relevante sť ukken vanaf 1 januan 2005 kunnen beschikken . Daatom vef-
zoek ik u *tt alsnog met spoed de volgende bescheiden te doen toekomen:

z\

een veľ slag van de bespľ eking d.d. 9 maaft2006 (aanwezugi de heeľ  Wicheľ son' mevľ . rn
't Hout, de heer oveľ beek en ondeľ getekende);
een verslag van de bespľ eking d.d. 27 jullt2006 (aanwezlg: de heeľ  !7icheľ son' mevf.
Boonstĺ a als veť \rangsteľ  van mevľ . In 't Hout, en de heeľ  overbeek);
een memo van mevf. In't Hout aan de bedľ ijfsaľ ts d.d. 7 maaft2007;
een verslagvan de bespľ eking d.d. 24 apľ il,2007 (aanvrezlg: de heeľ  Van l{essel, mevf. rn
't Hout, de heeľ  Loutef en ondeľ getekend.);

5. een ľ nail van fnevf. In 't Hout a^Í l de bedrijfsaľ ts d.d. 1' rnei 2007;
6. een veľ slag van het oveľ leg van Í nevf. In 't Hout fnet de bednjfsarts d.d. 12 september

2007;
7. een verslag van het gespÍ ek van de heeľ  Van l{.essel en mevÍ . In 't Hout met de bedľ iifs_

afts d.d. 2 oktobeľ  2007;
8. een mail van bedrijfsaľ ts aan rnevÍ . In 't Hout d.d. 3 oktober 2007;
9. een veľ slag van het gespfek van de heer Van l(essel en mevf. In 't Hout met de bedľ ijfs-

aľ ts d.d. 8 novembeľ  2007;
10. een veľ slagvaÍ l het oveľ leg van mevÍ . In't Hout met de bedľ iifsaľ ts d.d.1'3 novembeľ

2007.
71, een veľ slag van het oveľ leg van rnevr. In 't Hout met de bedriifsaľ ts d.d. 3 decembeľ

2007;
72. een mail vaĺ ĺ l de bedĺ ijfsaľ ts aan Í nevf. In't Hout d.d. 3 decembeľ  20a7;
'l'3. de doof fnevÍ . In't Hout opgestelde bs{IM-advtezen met daartn de nuÍ nmeÍ s 07.8150,

07 .8472, 07 .8589, 07 .8783, 07 .9309, 08. 1,7 59, 08.2646 en 08.2996;
74. de niet eeľ det' aan -'' toegezonden documenten uit de digitate map van mevľ . In't Hout

met als na ami g: \p&o \ syho\woľ d\kempeľ Í n ar!.

Een afschľ iftvan deze bľ ief zendik aan de poľ tefeuillehoudeľ  P&o, de heer dľ s.J.A. de Ruiter,
buľ gemeestef van Zev enaat.

et vľ i

Í Tlf. P.H.M. I(empeÍ man
Vancouveľ stľ aat 26
7007 GB Doetinchem
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