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  Raadsvergadering van 19 mei 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Het college van burgemeester en wethouders / registratienr.: 15.006520 

14 april 2015 

A.R. Wester 

0224 – 210 639 

Mandaat voor Wob-besluiten 

Domein Burger en Bestuur 

15.006287 

 

 

Samenvatting 

De gemeenteraad heeft eigen taken en bevoegdheden, waar documenten bij horen. 

Geïnteresseerden kunnen bij de gemeenteraad op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob) een verzoek doen tot openbaarmaking van die documenten. De beslistermijn die de Wob 

biedt is echter veelal te kort voor de besluitvormingscyclus van de gemeenteraad. De beslistermijn is 4 

weken. De gemeente kan een dwangsom verbeuren als binnen die termijn niet op het Wob-verzoek 

wordt beslist. Om de besluitvorming op Wob-verzoeken te bespoedigen en dwangsommen te 

voorkomen wordt de raad verzocht een mandaat te verlenen aan het college van B&W, om op aan 

de raad gerichte Wob-verzoeken te beslissen.   

 

Voorgesteld besluit 

Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om te beslissen op aan de 

raad gerichte verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. 

  

Raadsvoorstel 
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1. Argumenten 

Ieder bestuursorgaan heeft zijn eigen (wettelijke) taken en bevoegdheden, waar documenten bij 

horen. Zo ook de gemeenteraad. Geïnteresseerden kunnen bij de gemeenteraad op grond van de 

Wet openbaarheid van bestuur een verzoek doen tot openbaarmaking van die documenten.  

 

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) schrijft voor dat het bestuursorgaan (de gemeenteraad) 

zelf moet beslissen op Wob-verzoeken over eigen taken en bevoegdheden. Dit kan tot praktische 

problemen leiden, omdat de Wob een korte beslistermijn kent. Op een Wob-verzoek moet het 

bestuursorgaan binnen 4 weken beslissen. Het bestuursorgaan kan ook beslissen om die termijn met 

nog eens 4 weken uit te stellen, maar dat besluit moet wel binnen de eerste termijn worden genomen. 

Kortom: binnen 4 weken na de ontvangst van een Wob-verzoek moet de raad een beslissing op dat 

verzoek hebben genomen.  

 

Deze termijn is, gelet op de vergadercyclus van de raad, niet altijd haalbaar. Het kan gebeuren dat 

er 6 weken verstrijken tussen de ontvangst van een verzoek en de eerstvolgende raadsvergadering. 

De beslistermijn is dan verlopen, waardoor de gemeente het risico loopt om dwangsommen te 

moeten betalen aan de Wob-verzoeker.  

 

Die dwangsom kan oplopen tot € 1.260,-. Helaas zijn er mensen die de hierboven beschreven situatie 

zien als een bron van inkomsten, ten koste van de gemeente. Deze ‘misbruikers van recht’ doen geen 

Wob-verzoek uit interesse in de documenten, maar juist in de hoop dat niet tijdig kan worden beslist. 

Zij kunnen de gemeente dan in gebreke stellen en een dwangsom verdienen.  

 

Het is aan te bevelen dat de raad het college mandateert om te besluiten op Wob-verzoeken, die 

binnen de bevoegdheid van de raad liggen. Een mandaat levert tijdwinst op. Het college kan immers 

sneller besluiten nemen dan de raad. Hierdoor kan adequater worden gereageerd richting Wob-

verzoekers, ook als het om informatie over raadsaangelegenheden gaat. Een mandaat regelt 

bovendien dat het college formeel ook bevoegd is om namens de raad te besluiten. Bijkomend 

voordeel is dat de mogelijkheid tot het maken van misbruik kan worden gedicht, omdat de wettelijke 

beslistermijn van 4 weken niet overschreden wordt.  

 

Als het college een Wob-besluit neemt over een raadsaangelegenheid, zal het college een afschrift 

van het verzoek en het besluit ter kennisgeving brengen aan de raad, in de eerstvolgende 

raadsvergadering.  

 

 

2. Financiën 

Dit voorstel zelf leidt niet tot financiële gevolgen. Wel beoogt dit voorstel nadelige financiële situaties 

die voort kunnen vloeien uit Wob-misbruik, tegen te gaan. Tijdig beslissen op een Wob-verzoek kan 

maximaal € 1.260,- besparen.  
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3. Risico's 

Dit voorstel beoogt bepaalde risico’s te voorkomen. Met name het risico op het overschrijden van 

(soms korte) wettelijke beslistermijnen wordt met het verlenen van een mandaat tegen gegaan. 

Bovendien wordt de mogelijkheid tot kwade trouw uitgesloten, als tijdig op Wob-verzoeken kan 

worden beslist.  

 

4. Communicatie 

 

Besluiten die door het college namens de raad zijn gedaan, worden op de eerstvolgende 

raadsvergadering ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Op die manier kan de raad zicht 

houden op de Wob-verzoeken die aan haar waren gericht en de bijbehorende besluitvorming. 

Uiteraard kan de raad ook tussentijds informatie aan het college vragen over de door het college 

uitgeoefende bevoegdheid.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2015, nr. ;  

 

gelet op het advies van de Commissie Bestuur d.d. 29 april 2015; 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 10:3 tot en met 10:6, 10:9, lid 1, 10:11, lid 1 en 10:12 van de 

Algemene wet bestuursrecht, alsmede op artikel 6 in verband met het bepaalde in artikel 7 en artikel 

10 van de Mandaatregeling gemeente Schagen; 

 

besluit: 

 

I. mandaat te verlenen voor het nemen van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van 

bestuur aan: 

 

1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen; 

 

II. dat het in onderdeel I genoemde orgaan ondermandaat kan verlenen aan hem ondergeschikte 

medewerkers; 

 

III. aan het mandaat in ieder geval de instructies te verbinden die zijn vermeld in bijlage 1 bij de 

Mandaatregeling gemeente Schagen en voorts die welke de mandaatgever van belang oordeelt 

voor het uitoefenen van het mandaat in het algemeen of in een bijzonder geval; 

 

IV. dat het in onderdeel I genoemde orgaan in de ondertekening van stukken tot uitdrukking brengt 

dat het de besluiten heeft genomen namens het bestuursorgaan. Die ondertekening luidt in 

voorkomend geval: 

namens de raad van de gemeente Schagen, 

 

(1. plaatsen van de handtekening); 

(2. vermelden van naam en komma, waarna de functie wordt vermeld en een punt gezet); 
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V. dat de gemandateerde de mandaatgever periodiek, dat wil zeggen tijdens de eerstvolgende 

raadsvergadering, inlichtingen verschaft over de uitoefening van de bevoegdheid en voorts, 

wanneer het bestuursorgaan de wens hiertoe te kennen geeft; 

 

VI. dat dit besluit wordt bekend gemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijze en dat een exemplaar 

ter kennis wordt gebracht van de afdeling Middelen, Taakveld Juridische Zaken. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 19 mei 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


