GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

30 mei 2022

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Mandatering van besluiten op grond van de Wet open overheid aan
de griffier

Portefeuillehouder :

-

Samenvatting:
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Met de nieuwe wet is het delegatiebesluit, waardoor Wobverzoeken gericht aan de raad door het college afgehandeld konden worden, vervallen. Om tijdig
een Woo-verzoek af te kunnen handelen wordt voorgesteld om deze bevoegdheid te mandateren
aan de griffier.
Voorgesteld besluit:
1. De bevoegdheid tot het in behandeling nemen van en te beslissen op aan de raad gerichte
verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid, alsmede de daarmee
samenhangende besluiten, te mandateren aan de griffier.
2. De bevoegdheid tot het in behandeling nemen van een aan de raad gericht bezwaar tegen
een besluit op grond van de Wet open overheid en het aanhouden en het verdagen van de
beslistermijn te mandateren aan de griffier.
3. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 mei 2022.
Inleiding/probleemstelling:
De per 1 mei 2022 in werking getreden Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob). De Woo is de nieuwe grondslag voor informatieverzoeken vanuit de burger
aan de overheid. Het nemen van een beslissing op een aanvraag moet, net zoals bij de Wob het
geval was, binnen een bepaalde termijn gebeuren.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De raad heeft op 28 mei 2015 besloten om het afhandelen van Wob-verzoeken te delegeren aan
het college van burgemeester en wethouders. De grondslag van het delegatiebesluit, de Wob, is
vervallen waardoor het delegatiebesluit zelf ook vervallen is.
Beoogd resultaat:
Het creëren van de mogelijkheid om Woo-verzoeken in naam van de raad af te laten handelen.
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Keuzemogelijkheden:
U kunt ervoor kiezen om de bevoegdheden niet te mandateren.
Argumenten:
Net als onder de Wob, kan een burger onder de Woo een verzoek indienen bij een
bestuursorgaan om informatie te ontvangen. Op grond van artikel 4.4 van de Woo heeft een
bestuursorgaan vier weken de tijd om een verzoek af te handelen. Onder de Wob kon deze
termijn met nog eens vier weken worden verlengd. Onder de Woo kan de termijn slechts met twee
weken worden verlengd en dan alleen indien dat gerechtvaardigd is vanwege de omvang of
gecompliceerdheid van het verzoek.
Om ervoor te zorgen dat de raad in staat is om tijdig op een verzoek te beslissen, is het nodig om
deze bevoegdheid ergens anders neer te leggen. In het verleden is dit gedaan door middel van
een delegatiebesluit (van 28 mei 2015). Hiermee verliest de raad echter deze bevoegdheid.
Door de bevoegdheid te mandateren, zoals voorgesteld, blijft de raad bevoegd om zelf Wooverzoeken af te handelen, maar wordt de griffier bevoegd om in uw naam verzoeken af te
handelen.
Daarnaast heeft u bij mandatering een instructiebevoegdheid. U behoudt door mandatering dus
meer controle over de uitoefening van de bevoegdheid.
De beslissing op een eventueel bezwaar wordt met het voorgestelde besluit niet aan de griffier
gemandateerd. Dit is juridisch ook niet mogelijk.
In het kader van het duale stelsel is het gebruikelijk dat mandatering t.a.v. de beslissing op Woo
verzoeken aan de griffier wordt gemandateerd. Ook heeft de griffier zicht op de documenten die
onder de raad rusten.
Financiële gevolgen en dekking:
N.V.T.
Risico’s:
N.V.T.
Communicatie:
Dit besluit wordt op de officiële en openbare wijze gepubliceerd.
Voorstel:
1. De bevoegdheid tot het in behandeling nemen van en te beslissen op aan de raad gerichte
verzoeken om informatie op grond van de Wet open overheid, alsmede de daarmee
samenhangende besluiten, te mandateren aan de griffier.
2. De bevoegdheid tot het in behandeling nemen van een aan de raad gericht bezwaar tegen
een besluit op grond van de Wet open overheid en het aanhouden en het verdagen van de
beslistermijn te mandateren aan de griffier.
3. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 mei 2022.
Het presidium van de raad van de gemeente Boekel,
de griffier,

Jkvr. Mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland
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de voorzitter,

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
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