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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 2 februari 2015 is een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (verder te noemen: 
"Wob") ontvangen van mevrouw J. Verwijs. Zij vraagt om openbaarmaking van documenten betrekking 
hebbende op beleid en/of verordeningen omtrent een vuurwerkverbod, communicatie of bekendmakingen 
omtrent een vuurwerkverbod en om notulen van desbetreffende vergaderingen omtrent een 
vuurwerkverbod. 

2. Achtergrond 
Het verzoek van mevrouw Verwijs is gericht aan u als gemeenteraad. Het verzoek is echter abusievelijk 
door het college behandeld en er is een besluit genomen door het college. Het college is echter niet het 
bestuursorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen op dit verzoek. 

3. Overwegingen 
Het instellen van een vuurwerkverbod is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Een vuurwerkverbod 
kan namelijk worden opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening en het vaststellen van 
verordeningen is conform artikel 147 Gemeentewet een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het is 
daarom aan de gemeenteraad een besluit te nemen op dit verzoek in het kader van de Wob. 

Het besluit van het college is inhoudelijk juist. Er zijn geen documenten beschikbaar die betrekking 
hebben op een eventueel vuurwerkverbod. In de Algemeen plaatselijke verordening is geen 
vuurwerkverbod opgenomen en hieraan is tijdens raadvergaderingen ook geen aandacht besteed. Nu het 
besluit van het college inhoudelijk juist is, kan het besluit van het college door u als gemeenteraad 
worden bekrachtigd, zodat de rechtsgevolgen van dit besluit in stand blijven. 

4. Middelen 
Vanwege de te late reactie is de verwachting dat verzoeker de gemeenteraad op 7 april 2015 in gebreke 
zal stellen, waarna vanaf 21 april 2015 een dwangsom is verschuldigd. Indien de gemeenteraad op 
23 april 2015 het besluit neemt om het besluit van het college d.d. 6 februari 2015 te bekrachtigen, zal er 
over 2 dagen een dwangsom verschuldigd zijn, ter hoogte van C 4 0 , - . 

5. Risico's 
De verzoeker kan naar aanleiding van het besluit bezwaar maken. 

Ter inzage ligt: 



6. Communicatie/Aanpak 
Middels bijgaand besluit (corsanummer: UM1501470) verzoeker op de hoogte stellen van het besluit. 

7. Voorstel 
Het besluit van het college d.d. 6 februari 2015 naar aanleiding van het verzoek van mevrouw J. Verwijs 
in het kader van de Wet openbaarheid bestuur bekrachtigen middels bijgaand besluit (UM1501470). 
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