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Muz. Oost-Gelderland
Betreft: Verzoek om informatie overeenkomstig de Wet openbaarheid van bestuur
Geacht college,
FNV is door haar leden betrokken bij de organisatie van de Muziekschool Oost-Gelderland
(MOG). Sinds enige tijd zijn wij met de directie van MOG in overleg over de mogelijke
personele gevolgen van de op- en inrichting van een cultuurbedrijf, bezuinigingsopdracht en
dóórontwikkeling van het muziekonderwijs.
U heeft BMC Advies de opdracht verleend een traject te laten uitvoeren naar een integraal
businessplan voor het Cultuurbedrijf i.o. BMC Advies heeft hiervan verslag gedaan aan
wethouder M. Sluiter op 25 mei 2017.
In hoofdstuk 2 van voornoemd verslag gaat BMC Advies nader in op mogelijke varianten van
verzelfstandiging van het personeel van MOG en verwijst daarbij naar een bijlage die niet is
opgenomen bij het verslag dat wij onder ogen hebben gekregen.
Voor een effectief overleg met de directie van MOG achten wij de inhoud van voornoemde
bijlage vaan groot belang.
Wij verzoeken u voornoemde bijlage aan ons te verstrekken.
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Het voorgaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van
de Wob verzoek ik u ons de gevraagde informatie voor 23 oktober 2017 toe te sturen. Indien
u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf
op de hoogte te brengen via het e-mailadres bert.vanvelthuiisen@fnv.nl.
Hoogachtend
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bestuurder FNV

