
Bijlage bij raadsvoorstel mandaat Wob-verzoeken   raadsvergadering van 19 mei 2015 

 

Voorbeelden van taken en bevoegdheden van de raad, waarover een Wob-verzoek kan 

worden ingediend. 

 

Geïnteresseerden kunnen de raad vragen naar informatie over de besluitvormingsprocessen 

binnen de gemeenteraad. Als de raad bijvoorbeeld een themabijeenkomst heeft 

georganiseerd over veiligheid, of de raad komt tot een nieuwe verordening, kunnen 

geïnteresseerden informatie en documenten opvragen over die besluitvormingsprocessen. 

Het gaat dan wel om informatie die niet al openbaar gemaakt is (bijvoorbeeld door 

publicatie op de website). Het betreft onderwerpen die alleen de raad aangaan, zoals: 

 

- Het vaststellen van belastingtarieven 

- Het aangaan of ontbinden van een gemeenschappelijke regeling 

- Het vaststellen van een bestemmingsplan 

- Het verlenen van een bevoegdheid aan de burgemeester om cameratoezicht toe te 

staan, een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, of een noodverordening vast te 

stellen. 

- Het instellen dat een bestuurlijke boete kan worden opgelegd 

- Wijzigen van de naam van de gemeente 

- Instellen van een mogelijkheid tot het toestaan van een prostitutiebedrijf 

- Instellen van verboden in bijvoorbeeld de Algemene plaatselijke verordening 

- Vaststellen van verordeningen 

- Besluiten dat een weg onderdeel uitmaakt van de openbare weg, of juist niet 

- Vragen stellen en toezicht houden op het college. Ook het benoemen of het 

verlenen van ontslag aan een wethouder is een taak van de raad.  

- Interne aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld het Reglement van orde van de raad 

of het instellen van een rekenkamercommissie.   

- Ook over meer feitelijke taken, zoals schriftelijke artikel 41-vragen, de verslaglegging 

van een raadsvergadering of bijvoorbeeld bezoldiging of declaraties van 

raadsleden. 

Deze onderwerpen kunnen allemaal onderwerp zijn van Wob-verzoeken. De Wob bepaalt 

dat ieder bestuursorgaan informatie openbaar maakt over ‘zijn eigen’ taken en 

bevoegdheden. Dat geldt voor de gemeenteraad dus ook. Het hoeft niet te gaan om het 

raadsbesluit op zich, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om documenten die hebben 

geleid tot besluitvorming (memo’s, vergaderstukken, verslagen, raadsvragen). 

Het meest recente voorbeeld van een aan de raad gericht Wob-verzoek, betrof het verzoek 

van mevrouw J. Verwijs over het instellen van een vuurwerkverbod. Dit Wob-verzoek (hoewel 

deze al door de raad voor kennisgeving is aangenomen in de raadsvergadering van  24 

maart 2015) is hieronder bijgevoegd.  

De raad heeft over dit verzoek besloten het stuk ‘ter afdoening in handen te stellen van het 

college’. Daarmee heeft de raad het college voor dít verzoek een mandaat verleend. Het 

voorstel is nu om een algemeen mandaat aan het college te verlenen, zodat dit niet per 

individueel geval opnieuw hoeft te gebeuren. Het Wob-verzoek van mevrouw Verwijs kwam 

namelijk op 5 februari 2015 binnen. Er had op 5 maart 2015 een besluit genomen moeten 

worden, maar de raad vergaderde pas op 24 maart 2015. Er is op dit verzoek dus 20 dagen 

te laat beslist. Dit heeft overigens in dit geval niet geleid tot een dwangsom.  


