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DATUM  30 mei 2022 

ONDERWERP  RV Wob Doemee-onderzoek RKC Koggenland 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA  Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK22001071 

DOCUMENTNUMMER  22.0002035 

AANLEIDING  De Rekenkamercommissie Koggenland heeft meegedaan aan het Doemee-onderzoek naar 

de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit onderzoek is in opdracht van de Nederlandse 

Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) uitgevoerd door Pro Facto. 

 

De gemeenteraad van Koggenland heeft de rekenkamerbrief 'Wob-Doemee onderzoek' 

aangeboden gekregen op 08-04-2022. Op 09-05-2022 is er voor de gemeenteraad een 

informatiesessie gehouden waar de rekenkamercommissie een toelichting heeft gegeven 

over de rekenkamerbrief en er gelegenheid was tot het stellen van vragen. 

 

Met dit voorstel wordt u gevraagd kennis te nemen van de rekenkamerbrief en de 

bevindingen, alsmede de aanbevelingen te onderschrijven en het college op te dragen de 

verschillende aanbevelingen op te pakken en te realiseren. 

KADER  Verordening op de Rekenkamercommissie Koggenland, 2020. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De aanbevelingen in de rekenkamerbrief 'Wob-Doemee onderzoek' van 

Rekenkamercommissie Koggenland over te nemen. 

2. Het college opdracht te geven om deze aanbevelingen uit te voeren en de raad uiterlijk 

in het vierde kwartaal van 2022 te informeren over de voortgang daarvan.         

BEOOGD RESULTAAT  Het sneller en meer uit eigen beweging openbaar maken van overheidsinformatie.         

ONDERBOUWING  De centrale vraag in het overkoepelende benchmarkonderzoek luidde ‘Hoe geven de 

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 Woo (Wet open overheid) straks gaat 

stellen’. 

 

De aanbevelingen, voor college en raad, zijn: 

 

Aanbeveling 1: Stel beleid op. Maak duidelijk welke doelen met het openbaar maken van 

informatie worden nagestreefd, hoe de doelrealisatie zal worden gemeten, en wanneer 

deze doelen zullen zijn gerealiseerd. Het is daarbij van belang dat het college ook aangeeft 

waar het nu staat (de zogenaamde nulmeting), welke activiteiten zullen worden genomen 

om de doelen te realiseren en welke portefeuillehouder verantwoordelijk is voor de 

realisatie van het beleid. 

 

Aanbeveling 2: Stel een procedure op. Niet alleen voor het openbaar maken van informatie 

na een verzoek, maar ook voor het uit eigen beweging openbaar maken van informatie. 

Zodat bij de inwerkingtreding van de Woo niet alleen voor de juristen binnen de gemeente 

duidelijk is wat de nieuwe werkwijze is, maar ook voor de rest van de organisatie. Dit 

maakt de gemeente tevens minder kwetsbaar bij het afhandelen van de Wob-verzoeken of 

het actief openbaar maken van informatie, omdat een deel van de werkzaamheden dan 

ook door niet-juristen kan worden uitgevoerd. Overwogen kan worden om in aanvulling op 

de procedures meer met sjabloonbrieven te gaan werken, zodat de Woo-verzoeker in de 

verschillende stadia een brief ontvangt die aan de te stellen eisen voldoet. 
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Aanbeveling 3: Verkrijg sturings- en monitoringsinformatie. Door Wob-verzoeken (vanaf 1 

mei 2022 Wooverzoeken) vanaf het moment van binnenkomst te registreren en de 

registratie pas te beëindigen nadat het Wob-besluit formele rechtskracht heeft gekregen. 

Gebruik deze informatie om te sturen op een tijdige afhandeling van de verzoeken en 

daarover publiekelijk verantwoording af te leggen. Benut deze informatie om onderzoek te 

doen naar de oorzaken van afwijkingen ten opzichte van de benchmark. Bijvoorbeeld; 

waarom ligt het aantal bezwaren op Wob-besluiten in Koggenland viermaal zo hoog als 

het gemiddelde? 

 

Aanbeveling 4: Gemeenteraad en college: overleg over informatiebehoefte en -

voorziening. Het is ons onbekend of de gemeenteraad behoefte heeft aan informatie over 

het (tijdig) afhandelen van Wobverzoeken, waar de Wob-verzoeken betrekking op hebben, 

welke informatie het college uit eigen beweging openbaar heeft gemaakt en welke 

voorbereidingen het college heeft getroffen om de veranderingen die de Woo met zich 

meebrengt voor de inwerkingdatum van 1 mei 2022 door te voeren. Het lijkt ons zinvol als 

raadsleden eerst onderling het debat voeren over hun informatiebehoeften in het kader 

van hun controlerende en kaderstellende taak, om daarna met college in gesprek te gaan 

over de informatievoorziening. 

 

Aanbeveling 5: Breid informatievoorziening via de website uit. Geef daarbij een 

uitgebreidere voorlichting aan personen die op zoek zijn naar informatie. Welke informatie 

is al actief openbaar gemaakt en waar is deze informatie te raadplegen. Geef meer 

duidelijkheid over het afhandelen van Wob-verzoeken en de rechtsbescherming van Wob-

verzoekers, zodat Wob-verzoekers weten waar ze aan toe zijn. Publiceer de afgehandelde 

Wob-verzoeken, Wob-besluiten en (deels) openbaar gemaakte documenten. Anonimiseer 

deze documenten indien dat nodig is en maak de tekst doorzoekbaar. Dat vergroot de 

transparantie en verhoogt de efficiency. 

KANTTEKENINGEN  De  bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn voor een reactie 

voorgelegd aan het college. De reactie van het college is opgenomen in de rekenkamerbrief 

(zie bijlage 1, pag. 7 e.v.). 

COMMUNICATIE  Persbericht en plaatsing van het rapport op de gemeentelijke website. 

VERVOLG  Nadat de raad een besluit heeft genomen is het aan het college om uitvoering te geven aan 

het raadsbesluit. 

BIJLAGEN  1. Rekenkamerbrief Wob-Doemee onderzoek. 

2. Persbericht Rekenkamercommissie Koggenland aangaande WOB DoeMee-onderzoek 

3. 220223 Eindrapportage NVRR DoeMee2021 Wob 

4. Koggenland factsheet 

5. Factsheet - Alle deelnemers 

6. Factsheet - Gemeenten 

7. Factsheet - Operationalisering begrippen 


