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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 3 februari 2016  

Onderwerp:  Delegatie bevoegdheid 

beslissen op Wob-verzoeken 

aan de Raad aan het college 

 Aan de raad.  

 

 

*Z007EAB5DED* 
 

Beslispunten 

1. De bevoegdheid om te beslissen op een aan de gemeenteraad gericht verzoek op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur alsmede alle overige correspondentie 
samenhangende met deze verzoeken te delegeren aan het college van burgemeester 
en wethouders. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Uitgangspunt van de wet openbaarheid van bestuur is dat dat iedereen een 

verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid kan richten tot een 

bestuursorgaan. Voor een efficiënte afdoening van deze verzoeken gericht aan de 

raad - mede gezien de vergaderfrequentie - is het wenselijk om de afdoening te 

delegeren aan het college. De delegatie betreft zowel het besluiten op het verzoek 

als opschorten en verdagen van het besluit. 

 

Er wordt met enige regelmaat een beroep gedaan op het verstrekken van 

informatie over een bestuurlijke aangelegenheid middels de Wet openbaarheid van 

bestuur (verder: Wob). De besluitvormingstermijn wijkt af van de reguliere in de 

Awb opgenomen termijn van 6 weken. Voor het besluiten op een verzoek in het 

kader van de Wob geldt een beslissingstermijn van 4 weken - waarbij het besluit 

eenmalig met 4 weken mag worden verdaagd (art. 6 Wob). Heel sporadisch wordt 

er ook een Wob verzoek gericht aan uw raad. Binnen het huidige 

besluitvormingsproces en vergadersystematiek (ambtelijke voorbereiding - 

besluitvorming college - besluitvorming raad) is het vrijwel onmogelijk om binnen de 

in de wet gestelde termijn van 4 weken een besluit te nemen.     
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1.b Voorgeschiedenis 

In 2015 is een Wob verzoek ingediend bij uw raad - dit verzoek is doorgestuurd 

namens uw raad door de griffie aan het college en dus afgedaan door het college 

aangezien de gegevens waarop het verzoek betrekking had - voor zover deze 

informatie beschikbaar zou zijn - onder de verantwoordelijkheid van het college 

zouden vallen. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend met als motivatie dat door 

het verkeerde bestuursorgaan een besluit zou zijn genomen. De Commissie 

Bezwaarschriften heeft hierover geadviseerd dat, alhoewel het bezwaarschrift 

ongegrond zou moeten worden verklaard (bezwaarde heeft immers zijn informatie 

gekregen en deze zou niet anders zijn geweest indien het besluit door de raad zou 

zijn genomen -  bezwaarde is dus op geen enkele wijze benadeeld) het besluit wel 

door de raad zou moeten worden genomen. Uw raad heeft het advies van de 

commissie overgenomen en aangegeven of het geen idee is om de besluitvorming 

omtrent Wob-verzoeken aan de raad op een andere wijze af te doen.   

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 

 

2 Beoogd effect 

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten in het kader van de Wob gericht aan uw raad 

te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders om zo een efficiënte 

afhandeling van de verzoeken te bevorderen.  

 
3 Argumenten 

Het delegeren van de bevoegdheid op het beslissen van Wob-verzoeken van de raad aan 

het college maakt de afhandeling efficiënter. Gezien de vergaderfrequentie en de 

besluitvormingssystematiek is het vrijwel onmogelijk om binnen de gestelde termijn van 4 

weken de raad een besluit te laten nemen op een Wob-verzoek. De voorbereiding van het 

besluit - eigenlijk het ambtelijk uitzoekwerk - vergt meestal wel wat tijd. Het is ook niet 

wenselijk om ieder Wob-verzoek aan de raad standaard te verdagen - uitgangspunt moet 

zijn om zo snel mogelijk een te nemen op het verzoek.  

 

Uw raad wordt geïnformeerd over de besluiten die worden genomen in het kader van aan 

uw raad gerichte Wob-verzoeken.  
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In de afgelopen jaren zijn er vrij weinig Wob-verzoeken gericht aan de raad. Mogelijk is dit 

te verklaren omdat de meeste (openbare) bestuurlijke informatie van de raad wordt 

gepubliceerd via het raadsinformatiesysteem.     

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Het besluit dient te worden gepubliceerd in het Gemeenteblad. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

N.v.t. 

 

8 Evaluatie 

Bij een actualisatie van het gehele delegatie besluit en bijbehorend register zal er een 

evaluatie plaats vinden. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
RBS Z Delegatie bevoegdheid beslissen op Wob-verzoeken aan de Raad aan het college 
Z/16/025213/48624 


