GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

13 april 2015

Voorstel van

:

het presidium van de gemeenteraad

Onderwerp

:

delegatie Wob-verzoeken

Samenvatting
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen bij bestuursorganen verzoeken
om informatie worden ingediend. In voorkomende gevallen kan ook de gemeenteraad dergelijke
verzoeken ontvangen. Om te kunnen voldoen aan de beslis- en verdagingstermijn genoemd in de
Wob, wordt voorgesteld de bevoegdheid om te beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld
in de Wob, inclusief de bevoegdheid de beslissing te verdagen, te delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders.
Voorgesteld besluit :
1. De bevoegdheid te beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur, alsmede de bevoegdheid tot het nemen van
verdagingsbesluiten hieromtrent, te delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders;
2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking;
3. te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders genomen besluiten op grond
van dit delegatiebesluit met de daarbij behorende verzoeken zo spoedig mogelijk, via de
ingekomen stukken lijst, ter kennis brengt van de raad.
Inleiding/probleemstelling:
Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan ook bij de gemeenteraad een verzoek
om informatie worden ingediend. De wettelijke termijn waarbinnen op een dergelijk verzoek moet
worden beslist bepaalt de Wob op 4 weken vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
Deze termijn kan met 4 weken worden verdaagd; dit verdagingsbesluit moet echter genomen
worden voordat de wettelijke beslistermijn van 4 weken is verstreken.
Gezien het vergaderschema van de gemeenteraad zal het in voorkomende gevallen moeilijk zijn
om binnen de gestelde termijnen te besluiten. Met het delegeren van de aan de raad toekomende
bevoegdheid aan het college, kan wel worden voldaan aan de gestelde termijnen.
Delegatie van bevoegdheden houdt in dat deze bevoegdheden worden overgedragen; de raad
kan de gedelegeerde bevoegdheid dan ook niet meer zelf uitoefenen.
Om op de hoogte te blijven van de ingekomen verzoeken en de door het college genomen
besluiten daaromtrent wordt tevens voorgesteld de raad hierover te informeren.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
In de vergadering van 26 februari jl. heeft uw raad een besluit genomen over een ingediend Wobverzoek t.a.v. een vuurwerkverbod. Dit verzoek heeft manifest gemaakt dat de beslistermijnen
vaak moeilijk haalbaar zullen zijn.
Beoogd resultaat:
Met het voorliggende delegatiebesluit wordt beoogd binnen de door de wet gestelde termijnen te
kunnen besluiten op aan de raad gerichte verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur.
Keuzemogelijkheden:
Uw raad kan de bevoegdheden op grond van de Wob aan zichzelf houden; om te kunnen voldoen
aan de wettelijke beslistermijnen zal dit tot gevolg hebben dat er in voorkomende gevallen extra
raadsvergaderingen ingepland moeten worden.
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
geen
Communicatie:
Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt. Het delegatiebesluit zal dan ook
op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt .
Uitvoering en evaluatie:
De informatieclausule die is verbonden aan het delegatiebesluit geeft de raad inzicht in de wijze
waarop het college om gaat met de gedelegeerde bevoegdheid. Indien hiertoe aanleiding bestaat
kan de raad t.a.t. besluiten het delegatiebesluit in te trekken.
Voorstel:
1 De bevoegdheid te beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur, alsmede de bevoegdheid tot het nemen van
verdagingsbesluiten hieromtrent, te delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders;
2 te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking;
3 te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders genomen besluiten op grond
van dit delegatiebesluit met de daarbij behorende verzoeken zo spoedig mogelijk, via de
ingekomen stukken lijst, ter kennis brengt van de raad.
Het presidium van de gemeenteraad van de gemeente Boekel
de griffier
de voorzitter
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