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WOB-verzoek definitief oordeel MOP 2005-2009
Nijmegen; uw verzoek d.d. 20 december 2005

Geachte heer Nas,
Bij1 fax van 20 december 2005 heeft u een verzoek ingediend
bijj mijn
ministerie
a
j
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna
te noemen: Wob). U verzoekt om verstrekking van de informatie neergelegd in
het document waarin een definitief oordeel door mijn ministerie wordt
uitgesproken over het zogenaamde Meerjaren Ontwikkelingsprogramma 20052009 van de gemeente Nijmegen.
Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.
Mijn ministerie beschikt over informatie neergelegd in documenten over de door u
bedoelde bestuurlijke aangelegenheid. Het betreft één document, te weten een
brief van de toenmalige waarnemend directeur-generaal Koninkrijksrelaties en
Bestuur van mijn ministerie aan het College van B&W van de gemeente
Nijmegen, gedateerd 23 december 2004, met als onderwerp "Oordeel definitief
MOP Nijmegen".
Ik besluit de informatie neergelegd in voornoemd document openbaar te maken.
Bijgevoegd treft u aan een afschrift van deze brief.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES; '
voor deze,
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Tegen het In deze brief genomen besluit op het verzoek om infbimatle kan een leder wiens belang
rechtstreeks bij dtt besluit betrokken is. binnen zes weken na de dag van de verzending van dit besluit
bezwaar maken. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het Indienen ven een
bezwaarschrift bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrüksrelatles, Postbus 20011, 2500
EA te Den Haag. Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht, te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de Indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de gronden
waarop het bezwaarschrift rust te bevatten. Zo mogelijk wordt een kopie van het bestreden besluit
bijgevoegd.
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