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Onderwerp: onderzoek rekenkamercommissie Praktijk van de Wob in Bloemendaal

Korte ínhoud voorstel

1. Inleiding

Aanleiding
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bestaat ruim veertig jaar. De komst van de opvolger van 
de Wob, de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking is getreden, was voor de 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aanleiding om de 
balans op te maken, door middel van een DoeMee-onderzoek. Bloemendaal heeft hieraan 
deelgenomen, in totaal waren dit 83 gemeenten, 8 provincies en 2 waterschappen.
Actieve openbaarheid

De Wob kent twee vormen van openbaarheid: passieve openbaarheid - openbaarheid op verzoek - 
en actieve openbaarheid - openbaarheid op initiatief van de overheid. De opvolger van de Wob, de 
Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking is getreden verandert niet veel aan de 
regels over openbaarheid op verzoek. Wel stelt de Woo actieve openbaarmaking van bepaalde 
overheidsinformatie verplicht.
Vraagstelling

De centrale vraag van het onderzoek luidt als volgt:
Hoe geven de decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre 
gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve 
openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid straks 
gaat stellen?
Het onderzoek besteedt aandacht aan een vijftal thema's:
» Het voor de behandeling van Wob-verzoeken vastgestelde beleid en de organisatieinrichting.
* De behandeling van Wob-verzoeken.
» De rechtsbescherming.
» De verantwoording aan de volksvertegenwoordiging over Wob-verzoeken.
« De actieve openbaarheid (uit eigen beweging openbaar maken van informatie), mede in 
het licht van de komst van de Wet open overheid per 1 mei 2022.

De landelijke rapportage 'De praktijk van de Wob bij decentrale overheden' van het 
onderzoeksbureau Pro Facto is gestart in april 2021 en gepubliceerd op 23 februari 2022. Waar 
mogelijk is de vergelijking gemaakt met de uitkomsten voor de deelnemende gemeenten.
De dataverzameling omvatte interviews, literatuur-, web- en documentenstudie, groepsdiscussies 
en dossieronderzoek. Daarnaast zijn onder de deelnemende overheden twee vragenlijsten 
verspreid. Aanvullend onderzoek door de Rekenkamerc (RKC) in Bloemendaal is uitgevoerd in de 
maanden februari en maart 2022.
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2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten

Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Bloemendaal blijkt dat de wettelijke 
reactietermijnen op een Wob-verzoek conform de 'Wet openbaarheid van bestuur' (Wob) niet 
altijd worden gehaald. De eisen die de nieuwe 'Wet open overheid' (Woo) per 1 mei 2022 stelt, zijn 
nog scherper en vergen daarom extra inspanning van de gemeente Bloemendaal.

Qua uitvoering van de Wob lijkt Bloemendaal op veel punten op hoe het er in de andere onderzochte 
gemeenten toegaat. Over de járen 2018 t/m 2020 zijn in Bloemendaal in totaal 114 Wob-verzoeken 
ingediend. Meer dan 800Zo hiervan was afkomstig van burgers. In circa 60oZo van de gevallen is niet 
binnen de gestelde termijn beslist. Dit bleek boven het landelijk gemiddelde van 500Zo te zijn.

Bloemendaal kent, ook in lijn met de andere onderzochte gemeenten, geen beleid wat betreft 
actieve openbaarheid. Wel schaart Bloemendaal zich onder de gemeenten die ten tijde van het 
onderzoek al bezig waren met de invoering van de Woo. Zo worden de besluiten op Wob-verzoeken 
sinds 2020 gepubliceerd.

De RKC concludeert dat er in Bloemendaal zorgvuldig met Wob-verzoeken wordt omgegaan. Wel is 
het zo dat de wettelijke reactietermijnen vaak niet worden gehaald. In de actuele situatie ziet de 
gemeenteraad niet toe op de uitvoeringspraktijk van de Wob.
In dat licht beveelt de RKC aan om een specifiek uitvoeringsbeleid voor de afhandeling van de 
Wooaanvragen en de actieve openbaarmaking te ontwikkelen, te bezien wat de organisatie daarvoor 
nodig heeft en dit ook mogelijk te maken. Zo kan door kansen te pakken in actieve openbaarheid de 
betrokkenheid van de inwoners worden vergroot.
Ten slotte adviseert de RKC de raad om toe te zien op de mate waarin aan de eisen van de Woo 
wordt voldaan en zich hierover ook te laten informeren.

3. Aanbevelingen rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet in het rapport de volgende aanbevelingen:

1. Onderzoek welke middelen er nodig zijn voor een adequate uitvoering van de Woo en 
faciliteer de organisatie, zodat de gemeente kan voldoen aan de eisen die de Woo stelt.

2. Stel specifiek uitvoeringbeleid op voor afhandeling van Woo-aanvragen.

3. Oefen toezicht uit op de mate waarin aan de eisen van de Woo wordt voldaan en laat u hierover 
stelselmatig informeren.

4. Communicatie aspecten

De rekenkamercommissie communiceert zelfstandig met de pers.

5. Voorstel

Voorgesteld wordt de aanbevelingen uit het rapport over te nemen, een uitvoeringsprogramma met 
deelprojecten op te (doen) zetten, de uitvoering hiervan te bewaken en hierover regulier in de Jaarstukken 
te rapporteren.
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Vooraesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het rapport van de rekenkamercommissie zoals aangeboden op 17 juni 2022;

besluit:

1. Het rapport 'De praktijk van de Wob' met de daarin opgenomen aanbevelingen aan te 
nemen.

2. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over te nemen.
3. Het college op te dragen daarvoor een uitvoeringsprogramma op te (doen) zetten.
4. Deze programmatische uitvoering van de aanbevelingen te bewaken.
5. De raad daarover regulier in de Jaarstukken te rapporteren.

De raad voornoemd, d.d. 29 september 2022;

de griffier,de voorzitter,

Be.slu.ifc raad
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