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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Vanaf deze plaats willen wij u hartelijk bedanken voor de bescheiden, die wij naar aanleiding van het WOB
verzoek van onze fractie mochten ontvangen.
Vanuit de diverse documenten hebben we enig inzicht gekregen in de voort- c.q. procesgang vanwege de
gewijzigde eindtijd van de warenmarkt, na 1-1-2007.
Echter In uw begeleidende brief stelt u dat niet alle stukken ter beschikking zijn gesteld en u verwijst naar
art. 11 WOB.
Wij willen echter vermelden dat u onterecht en slechts gedeeltelijk dit art. 11 aanvoert c.q. citeert.
U stelt dat er geen stukken voor intern beraad worden verstrekt.
U gaat voorbij aan het feit dat die stukken alleen niet behoeven te worden verstrekt mocht daarin informatie
over persoonlijke beleidsopvattingen zijn opgenomen.
Verder zijn wij zeer verheugd dat u de informatie van het klantenonderzoek van juni 2007 nu ook aan de
overige raadsleden verstrekt. Naar het schijnt vindt u deze informatie van voldoende importantie om deze
ook te verspreiden naar overige raadsleden.
Wij hebben de aangeleverde stukken zoals aangehaald bekeken en komen tot de onaangename conclusie
dat niet alle relevante documenten door u zijn verstrekt.
Als wij de verslagen van de Marktadviescommissie (MAC) goed hebben gelezen worden daarin diverse
documenten genoemd die onderdeel uitmaken de beraadslagingen en die ook binnen het WOB verzoek
vallen.
Wij willen in het bijzonder noemen:
- Marketing Communicatieplan; verslag 8 maart 2007 pag. 2
- Promotieplan; verslag 8 maart 2007 pag. 2
- Basisdraaiboek; verslag 8 maart 2007 pag. 3
- Marketingverhaal 2007; verslag 8 maart pag. 4
- Brief over de resultaten van de handhaving; verslag 28-6-2007 pag. 8.
Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om deze documenten z.s.m. / alsnog ter beschikking te
stellen.
Ook hebben wij moeten vaststellen dat het planning van de enquêtes, t.w. voorjaar 2007 voor de klanten,
pas in juni 2007 is uitgevoerd. De najaar enquête waar horeca / winkels / marktkooplieden worden
geconsulteerd, is onlangs uitgezet. Mogelijk heeft deze informatie onze fractie op het verkeerde been gezet.
Laat onverlet dat deze gemeentelijke enquêtes, het verzoek van onze fractie begin dit jaar voor een
vervroegd evaluatie moment, hebben gekruist. M.a.w. wat wij vroegen, heeft u simpel gezegd in grote lijnen
opgepikt c.q. uitgevoerd!
Tot slot hebben wij vanuit de MAC-verslagen nu ook kennis genomen van een rapportage c.q. nulmeting in
2006. Deze rapportage zal als een belangrijk uitgangspunt gaan gelden voor de evaluatie van de
warenmarkt begin 2008.
Wij vragen u vriendelijk om ook een exemplaar te mogen ontvangen van deze van deze 0-meting 2006.
Hoogachtend
Fractie Helmondse Belangen
Fvz Berry Smits
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cc. griffier, media
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Het antwoord (ons kenmerk 0799010711) is, door de afdeling Bestuurs- en Juridische Zaken van de
gemeente Helmond, aan de heer Smits verzonden!
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