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Geachte leden van de Raad,
In de afgelopen maanden hebben wij als Rekenkamercommissie (hierna: RKC) meegedaan aan het Doe Mee onderzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor
Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Het onderzoek heeft geresulteerd
in deze rekenkamercommissiebrief. We gaan eerst in op de algemene conclusies en
daarnaast de resultaten specifiek voor de gemeente Steenbergen. Bovendien maken
we ook een vergelijking met de resultaten van de gemeente Woensdrecht. Het volledig
onderzoekrapport en de factsheet voor de gemeente Steenbergen is als bijlage bijgevoegd bij deze rekenkamercommissiebrief.
Onderzoeksvraag
Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vraag:
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 Wet open overheid
(Woo) straks gaat stellen?
De onderzoeksdata zijn verzameld met de inzet van verschillende onderzoeksmethoden.
Naast een aantal interviews met ambtenaren, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een advocaat en een journalist is in de beginfase van het onderzoek literatuur en documentenstudie uitgevoerd. Daarnaast zijn twee vragenlijsten1 uitgezet onder
de overheden.

Eén gericht op het verzamelen van kwantitatieve informatie, zoals aantallen en termijnen, en de andere gericht op kwalitatieve informatie, zoals knelpunten in de behandeling van Wob-verzoeken.
1

De respons op de vragenlijsten was zeer hoog.
Bij iedere overheid zijn tien dossiers opgevraagd; in totaal zijn meer dan 900 dossiers
van afgehandelde Wob-verzoeken bestudeerd. In een jurisprudentieonderzoek is gezocht naar rechterlijke uitspraken over besluiten van de in het onderzoek vertegenwoordigde overheden. Verder is gekeken naar de websites van de overheden en zijn beleidsdocumenten, handleidingen en instructies bestudeerd. Tot slot zijn een drietal focusgroepen met volksvertegenwoordigers georganiseerd uit de betrokken overheden.
Alle informatie is per overheid in een factsheet beschreven.
Daarnaast zijn drie factsheets opgesteld waarin de informatie van alle overheden, alle
gemeenten en alle provincies is beschreven.
De meeste overheden hebben geen beleid vastgesteld over de behandeling van
Wob-verzoeken.
Wel kennen de meeste overheden (ruim 70%) werkinstructies, procesbeschrijvingen en
andere interne documenten over de behandeling van Wob-verzoeken. Die richtlijnen
voldoen aan de letter en geest van de Wob en zijn bedoeld voor het intern vastleggen
van de taakverdeling en samenwerking bij het behandelen van verzoeken. De actieve
openbaarheid, dus informatieverstrekking op eigen initiatief, krijgt in deze werkinstructies veel minder aandacht (iets meer dan 10%).
Wob-verzoeken worden bij bijna 60% van de overheden behandeld door een combinatie van vakafdelingen, juristen en Wob-coördinatoren.
Meer dan 40% van de medewerkers is niet tevreden met de voor de behandeling van
Wob-verzoeken beschikbare capaciteit. De verantwoordelijkheid voor actieve openbaarheid (artikel 8 en 9 Wob) is bij bijna 30% van de overheden niet belegd.
De meeste Wob-verzoeken bij decentrale overheden worden door individuele burgers ingediend (bijna 70%).
Een andere belangrijke categorie verzoekers zijn journalisten (10%). Verreweg de
meeste verzoeken zijn gericht op het openbaar maken van documenten die volgens
verzoekers bij het college of het dagelijks bestuur berusten (meer dan 90%). Gemiddeld
gaat het in ongeveer 60% van de verzoeken om onderwerpen die behoren tot het fysieke domein.
Bij de meeste overheden (85%) staat informatie over de Wob en het indienen van
verzoeken op de website.
De teksten op die websites zijn over het algemeen goed leesbaar en begrijpelijk. Dat
geldt ook voor de brieven en besluiten in meer dan 90% van de bestudeerde dossiers.
Meer dan de helft van de overheden voert ‘concretiseringsgesprekken’.
Dit om te achterhalen waarop het Wob-verzoek precies ziet, zodat het verzoek zo goed
mogelijk kan worden behandeld. Bijna de helft van de verzoeken wordt volledig ingewilligd, 15% wordt afgewezen en 25% wordt deels afgewezen, deels ingewilligd; 5% wordt
buiten behandeling gesteld. In het grootste deel van de dossiers worden de uitzonderingsgronden en beperkingen van artikelen 10 en 11 Wob juist toegepast en gemotiveerd. Wel volstaan veel overheden met een standaardmotivering. Het is dan niet alleen
de motivering rondom de toepassing van de weigeringsgronden maar zeker ook de motivering van de wijze waarop naar documenten is gezocht en het onderbouwen van de
stelling dat er niet meer documenten aanwezig (zouden) zijn.
Het feitelijk weglakken van informatie is een aandachtspunt
Regelmatig is deze informatie toch nog te lezen of te achterhalen waardoor onbedoeld
niet-openbare informatie voor anderen toegankelijk wordt.
In een kwart tot een derde van de onderzochte gevallen wordt niet op tijd beslist.
De gemiddelde doorlooptijd ‘van verzoek tot besluit’ is tussen de zes en zeven weken.
De termijn van vier weken uit de Wob wordt dus vaak niet gehaald; sterker nog, vaak

verdaagt het bestuursorgaan de beslissing meteen na ontvangst van het Wob-verzoek
met een standaardtoelichting.
Na een besluit tot openbaarmaking van informatie volstaan vrijwel alle overheden
met het toezenden van die informatie aan de verzoeker.
Slechts in een enkel geval wordt de informatie ook daadwerkelijk voor iedereen toegankelijk gemaakt, bijvoorbeeld door plaatsing van de documenten op de eigen website.
Tegen iets meer dan 10% van de beslissingen op een Wob-verzoek wordt bezwaar
gemaakt.
Maar het aantal bezwaren en beroepen in het dossieronderzoek is waarschijnlijk oververtegenwoordigd omdat de overheden is gevraagd ook dossiers met een bezwaar- en
beroepsprocedure voor het onderzoek te selecteren (volgens het vragenlijstonderzoek
wordt in 7% van de gevallen bezwaar gemaakt en in 2% van de gevallen beroep ingesteld). In meer dan 30% van de zaken in de dossierstudie leidde de heroverweging tot
het alsnog openbaar maken van de gevraagde informatie. Beroep (29 keer in de 902
dossiers) en hoger beroep (vier keer) komen (nog) minder vaak voor. In een klein deel
(twee zaken) van deze 31 beroepszaken leidde de procedure ertoe dat de informatie
alsnog openbaar gemaakt is.
Het besef van het belang van informatieverstrekking is niet groot.
Het dagelijks bestuur voorziet de volksvertegenwoordiging slechts in beperkte mate van
informatie over de toepassing van de wet. En de volksvertegenwoordigers controleren
de uitvoering van de Wob niet of nauwelijks.
Het onderzoek heeft slechts in beperkte mate aandacht besteed aan de actieve
openbaarheid.
Duidelijk is wel geworden dat hierop niet de nadruk ligt bij de overheden. Tegelijkertijd
blijkt uit het onderzoek dat veel overheden inmiddels bezig zijn met het treffen van voorbereidingen op de komst van de Wet open overheid per 1 mei 2022. Omdat bij een
aantal overheden de informatiehuishouding op dit moment waarschijnlijk nog niet op
orde is, is het nodig dat daarnaar de komende tijd veel aandacht uitgaat.
De behandeling van Wob-verzoeken is voor decentrale overheden geen gemakkelijke opgave.
De termijnen van behandeling worden regelmatig overschreden en overheden rapporteren capaciteitsproblemen. Dat neemt niet weg dat veel ook goed gaat. De informatie
op de websites is over het algemeen toegankelijk en leesbaar en dat geldt ook voor de
beslissingen op verzoeken. De uitzonderingsgronden van de Wob worden veelal goed
toegepast, ook al is de motivering van de besluiten vaak nog wel wat algemeen. Wat
beter moet is aandacht voor de actieve openbaarheid, die met de komende Wet open
overheid ook meer accent krijgt. Dat noopt overheden te investeren in hun informatiehuishouding.
Tot slot: geef meer aandacht aan de uitvoeringspraktijk van de openbaarheid van
overheidsinformatie.
Openbaarheid is immers een belangrijk uitgangspunt van onze democratie; het is een
belangrijke taak van de volksvertegenwoordiging om te controleren of daarvan voldoende sprake is en daarvoor de nodige kaders te stellen.
Resultaten voor de gemeente Steenbergen
- Er zijn geen bestuurlijk vastgestelde schriftelijke regels/beleid/afspraken of ongeschreven vaste bestuurlijke gedragslijnen over de afhandeling van passieve dan
wel actieve Wob-verzoeken.
- Er zijn werkinstructies beschikbaar voor passieve en actieve openbaarheid en de
afhandeling van Wob-verzoeken.
- In de praktijk wordt grotendeels volgens deze werkinstructies/procesbeschrijvingen/afspraken/overige interne (werk)documenten gewerkt.

-

-

De werkinstructies voor passieve openbaarmaking zijn in voldoende mate duidelijk
en richtinggevend. In de werkinstructies voor passieve openbaarmaking is de taakverdeling en samenwerking voldoende geborgd.
De vakafdeling draagt zorg voor het Wob-verzoek. Juridische zaken geeft ondersteuning.
In de organisatie houdt een combinatie van de volgende functies zich bezig met de
afhandeling van Wob-verzoeken (informatie op verzoek): Wob functionaris(sen),
vakafdeling(en) waar de informatie zich bevindt en jurist(en).
Er is voldoende beschikbare capaciteit, kennis en vaardigheden beschikbaar binnen de organisatie voor de afhandeling van Wob-verzoeken (informatie op verzoek).
Het is niet duidelijk welke afdeling(en) welke rol, verdeling taken/verantwoordelijkheden, functies hebben met betrekking tot actieve openbaarheid.
De verantwoordelijkheid voor actieve openbaarheid/openbaarmaking van informatie uit eigen beweging is bij twee onderdelen belegd binnen de organisatie. Het
raadsinformatiesysteem (RIS) - verantwoordelijkheid ligt bij de griffie. Publicatie omgevingsbesluiten, aanvragen omgevingsvergunningen, termijnverlengingen omgevingsvergunningen en de ontwerpbesluiten - verantwoordelijkheid ligt bij team VTH.
In de periode 2018 – 2020 zijn er in totaal 30 Wob-verzoeken ingediend.
De vindbaarheid van informatie over indienen en afhandelen van Wob-verzoeken
op de website is matig. De volledigheid van informatie over indienen en afhandelen
van Wob-verzoeken op de website is voldoende. Verder is het taalgebruik en de
begrijpelijkheid van informatie op de website voldoende

We hebben de resultaten vergeleken met de resultaten van de gemeente Woensdrecht.
Vanuit het contact met de RKC van de gemeente Woensdrecht hebben we afgesproken
om de resultaten van het doe mee onderzoek te vergelijken. Hierbij zien we het volgende:
- Met betrekking tot passieve en actieve openbaarmaking scoort Steenbergen beter
met betrekking tot de interne werkinstructies en organisatie.
- De gemeente Woensdrecht rekent in tegenstelling tot de gemeente Steenbergen
kosten op basis van de legesverordening voor verstrekkingen op grond van de Wob.
- Op toegankelijkheid, begrijpelijkheid en leesbaarheid scoort Woensdrecht iets beter.
Belangrijkste conclusies
De behandeling van Wob-verzoeken is voor decentrale overheden geen gemakkelijke
opgave. De termijnen van behandeling worden regelmatig overschreden en overheden
rapporteren capaciteitsproblemen. Dat neemt niet weg dat veel ook goed gaat. De informatie op de websites is over het algemeen toegankelijk en leesbaar en dat geldt ook
voor de beslissingen op verzoeken. De uitzonderingsgronden van de Wob worden
veelal goed toegepast, ook al is de motivering van de besluiten vaak nog wel wat algemeen. Wat beter moet is aandacht voor de actieve openbaarheid, die met de komende
Wet open overheid ook meer accent krijgt. Dat noopt overheden te investeren in hun
informatiehuishouding. Tot slot: het zou goed zijn dat meer aandacht gegeven wordt
aan de uitvoeringspraktijk van de openbaarheid van overheidsinformatie. Openbaarheid
is immers een belangrijk uitgangspunt van onze democratie; het is een belangrijke taak
van de volksvertegenwoordiging om te controleren of daarvan voldoende sprake is en
daarvoor de nodige kaders te stellen.
Voorstel RKC
Wij stellen als RKC voor om kennis te nemen van de bevindingen en conclusies en
deze te behandelen tijdens de eerstvolgende oordeelvormende raadsvergadering. Vanuit de RKC is de voorzitter en secretaris aanwezig.
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en wensen

u veel succes met de bestudering van de rekenkamercommissiebrief. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u dit via de Griffie kenbaar maken aan de RKC.
Met vriendelijke groet,
Namens de Rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen,

mr. B. Acer
Secretaris

dr. J.J.M. Coppens
Voorzitter

