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Datum en plaats Harlingen, maandag 16 februari 2015 Referentie 20150205-WOB/TSRH2014 
  
Betreft Verzoek inzake Wet Openbaarheid van Bestuur 

 

 

Geacht college, 
 
In het kader van openbaar bestuur en maximale transparantie ten aanzien van de besteding van 
gemeenschapsgelden, doe ik u middels dit schrijven een verzoek om informatie toekomen, als bedoeld in de 
Wet Openbaarheid van Bestuur, met betrekking tot de door de gemeente Harlingen geleverde inspanningen 
voor de Tall Ships Races 2014 en 2018. 
 
Ik verzoek u mij de navolgende informatie/documenten te doen toekomen: 
 

- de ondertekende overeenkomst tussen de gemeente Harlingen en Stichting Training International 
(STI) ten behoeve van de editie 2014; 
 

- de ondertekende overeenkomst tussen de gemeente Harlingen en Stichting Harlingen Sail; 
 

- de notulen van alle vergaderingen, bijeenkomsten en andersoortige overleggen tussen de bestuurders 
en leden van het managementteam van de gemeente Harlingen en vertegenwoordigers van de 
Stichting Harlingen Sail; 

 
- de afschriften van alle relevante facturen, bonnen, kwitanties, rekeningafschriften en andersoortige 

documenten leidend tot een verschuldigd bedrag door de gemeente Harlingen, welke ten grondslag 
liggen aan de tijdens de raadsvergadering van 4 november 2014 gepresenteerde veiligheidskosten ad 
€ 321.685 voor de Tall Ships Races 2014 (bijlage 1 van de raadsinformatiebrief met kenmerk 
GR14.00141); 

 
- de afschriften van alle relevante facturen, bonnen, kwitanties, rekeningafschriften en andersoortige 

documenten leidend tot een verschuldigd bedrag door de gemeente Harlingen met betrekking tot het 
organiseren, accommoderen, faciliteren, danwel uit hoofde van welke gemeentelijke wettelijke of niet 
wettelijke taak, ten aanzien van de Tall Ships Races 2014, anders dan de hiervoor genoemde 
veiligheidskosten; 
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- de urenverantwoording van alle in dienst van de gemeente Harlingen zijnde natuurlijke personen, 
gespecificeerd naar functie en team, betreffende de direct, danwel indirect uren welke te relateren 
zijn aan het organiseren, accommoderen, faciliteren danwel uit hoofde van welke gemeentelijke 
wettelijke of niet wettelijke taak, ten aanzien van de Tall Ships Races 2014; 
  

- afschriften  van de bij de gemeente in bezit zijnde  jaarrekeningen 2010 tot en met 2014 van Stichting 
Harlingen Sail;  

 
- de ondertekende overeenkomst tussen de gemeente Harlingen en Stichting Training International 

(STI) ten behoeve van de editie 2018; 
 
Met verwijzing naar de termijn, zoals deze is vastgelegd in artikel 6, lid 1 een van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur, verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor maandag 16maart 2014 digitaal toe te sturen. Indien u 
kosten in rekening brengt teneinde het verstrekken van de hier bovenstaande informatie, verzoek ik u mij 
hiervan vooraf een opgave te verstrekken. 
 
U reactie met belastingstelling afwachtende, ben ik gaarne bereid tot het geven van een nadere toelichting op 
het bovenstaande. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
T. van Randen  
vicevoorzitter 


