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Geacht college,
Bij brief van 25 augustus 2005 verzocht u mij op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur (hierna te noemen: Wob) de volgende informatie te verstrekken:

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Internetadres
www.minbzk.nl

Een opgave van gemeenten waarvan ten laste van het budget van
2003 bij het ministerie declaraties zijn binnengekomen en de hoogte
van deze declaraties;
Alle besluiten betreffende de toekenning van een voorlopige bijdrage
ten laste van het budget van 2003, inclusief de daarbij behorende
berekeningswijze.
Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u het volgende.
In bijlage 1 treft u een overzicht aan van gemeenten, die ten laste van het budget
van 2003 declaraties hebben ingediend. Per gemeente heb ik - conform uw
verzoek - de hoogte van de ingediende declaraties aangegeven. Bijlage 2 bevat
alle besluiten betreffende de toekenning van voorlopige bijdragen ten laste van
het budget van 2003. De berekeningswijze is óf in de besluiten zelf óf als bijlage
bij de besluiten terug te vinden. Van een aantal gemeenten ontbreekt de hoogte
van de declaratie en de berekeningen bij de besluiten. Op dit moment bevinden
die gegevens zich nog in het archief van het ministerie van BZK. De
desbetreffende gegevens zullen u zo spoedig mogelijk worden toegestuurd.
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Ten laste van het budget van 2003 zijn tevens besluiten betreffende de
toekenning van definitieve bijdragen genomen. U heeft niet specifiek om deze
informatie verzocht, maar ik heb deze toch toegevoegd (zie bijlage 3).

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE
voor deze,
de secrete ris-gem

EN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan ingevolge artikel 7:1 van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden of uitgereikt daartegen
een bezwaarschrift indienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (postbus
20011, 2500 EA Den Haag). Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar.
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