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Betreft: WOB verzoek inzake doorbetaling niet-gereden ritten

Geacht College,

Vorm informatie
Indien bovenstaande informatie via de digitale weg kan worden verstrekt is dat de verzochte vorm waarin ik de 
informatie graag ontvang (artikel 7 Wob).

Taxiwerq
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Bestuurlijke aangelegenheid
Ten tijde van de toronacrisis, waarin het zorgvervoer grotendeels stil kwam te liggen in de maanden maart, april en 
mei 2020, heeft uw gemeente zich committeert aan de '80/20-regeling' of in ieder geval een afgeleide daarvan. Dit 
houdt in dat vervoerders vanuit de publieke gelden van uw gemeente voor 80% gecompenseerd zijn voor niet-gereden 
ritten in de genoemde maanden. Dit betreft een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van uw gemeente.

Mocht bovenstaande informatie reeds openbaar zijn gemaakt dan verzoek ik u vriendelijk om mij aan te geven waar 
die informatie te vinden is. Tevens wanneer bovenstaande informatie niet vervat is in documenten, maar buiten de 
Wob om kunt u daar wel antwoord op geven, dan verzoek ik u vriendelijk om van die gelegenheid gebruik te maken.

Gemeente Huizen
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Op grond van artikel 1 en artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur kan een ieder een verzoek om informatie 
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. Onderhavig verzoek 
dient u als zo'n verzoek aan te merken.
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Wob-verzoek
Ik verzoek u mij documenten die onder u berusten en de navolgende informatie en/of onderwerpen bevatten toe te 
sturen;

gelden die overgemaakt zijn aan de gecontracteerde opdrachtnemers voor niet-gereden ritten;
gespecificeerd per gecontracteerde opdrachtnemer;
gespecificeerd per maanden maart, april en mei 2020; en
de voorwaarden waaronder de niet-gereden ritten zijn gecompenseerd.



Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te zenden.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw spoedige reactie.

(I vriendelijke,^et,
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Leges
Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën en dergelijke verzoek ik u mij hiervan vooraf schriftelijk 
op de hoogte te brengen (artikel 12 Wob).
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