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Geachte leden van de raad,
In de vergadering van de commissie BME van 16 april 2015 heeft wethouder Otter toegezegd uw raad via een
brief te informeren over de vraag van de heer Bijlsma (Wakker Emmen).
De heer Bijlsma heeft een vraag gesteld over punt 3. Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van het
Delegatiebesluit: "Heeft het college hiermee een instrument in handen om misbruik tegen te gaan en hoe lang
kan opgeschort/verdaagd worden?"
Hieronder treft u de beantwoording aan op de gestelde vraag.
In uwvergadering van september 2014 heeft uw raad reeds besloten om geen Wob-verzoeken meer in
behandeling te nemen, die per fax of per e-mail waren ingediend. De elektronische weg is daarmee afgesloten
voor het indienen van Wob-verzoeken.
Dit besluit is genomen om een drempel op te werpen voor oneigenlijke Wob-verzoeken. Oneigenlijke Wobverzoeken zijn niet gericht op het verkrijgen van de gevraagde informatie. De verzoeker van een oneigenlijk
Wob-verzoek heeft een heel ander doel, bijvoorbeeld het frustreren, verstoren of vert rag en van de
werkzaamheden van het bestuursorgaan, het verdienen van geld ofhet gebruik van een Wob-verzoek om iets
anders van het bestuursorgaan gedaan te krijgen.
Met uw besluit van september 2014 , RA.14. 0054 is een kleine belemmering opgeworpen om oneigenlijke
Wob-verzoeken tegen te gaan.
Op dit moment voorziet de Wob (nog) niet in een bepaling waarmee dit soort oneigenlijke Wob-verzoeken
kunnen worden afgewezen. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat dit soort Wob-verzoeken correct
moeten worden afgehandeld, ook wanneer het een (kennelijk) onredelijk of oneigenlijk Wob-verzoek betreft.
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Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diende op 10 december 2014 een
wetsvoorstel (34106) in met maatregelen om het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur tegen te
gaan.
Dit langverwachte wetsvoorstel staat los van de onlangs bij de Tweede Kamer ingediende initiatiefwet Wet
open overheid. Het wetsvoorstelomvat onder andere het volgende:
•
De in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) neergelegde dwangsomregeling is niet langervan
toepassing op de Wob en zorgt daarmee voor een ontmoediging van oneigenlijk gebruik van de
wettelijke mogelijkheden
Dit wetsvoorstel garoö is inmiddels aangemeld voor plenaire behandeling voor de Tweede Kamer.
De Wob kent een beslistermijn van vier weken met een verdagingsmogelijkheid van nog één keer vier weken
(artike16 van de Wob). Gelet op de korte beslistermijn wordt in het raadsvoorstel voorgesteld de bevoegdheid
ten aanzien van het beslissen op aan de raad gerichte Wob-verzoeken, inclusiefhet opschorten en verdagen te
delegeren aan het college.
Ik ga er van uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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