Raadsvergadering: 28 juni 2016
Besluit: stemmen staakten (15-15)
Raadsvergadering: 30 juni 2016
Besluit: aangenomen (16-15)
Voor: SP, D66, SH, PvdA, BB, GL en LMJ
Tegen: HOP, CDA, VVD, CU en ND

Motie 4
datum ingekomen: 27 juni 2016
volgnummer:
status:
AANGENOMEN
registratienummer: E201623422
Onderwerp: Lobby van de VNG tegen de Wet Open Overheid

De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 juni 2016 behandelend
agendapunt 23 met als onderwerp motie vreemd aan de orde van de dag –
Motie 2016-06-28 4; D66 Lobby van de VNG tegen de Wet Open Overheid
Constaterende dat:
- De Wet Open Overheid (Woo) met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer is
aangenomen;
- De Vereniging Nederlandse Gemeenten meent een lobby te moeten voeren tegen de
invoering van de Woo.
Overwegende dat:
- De Woo overheidsorganen opdraagt een openbaar register bij te gaan houden van
documenten en andere gegevens die de overheid in huis heeft
- De Woo sterk bijdraagt aan een open, transparante en efficiënter opererende overheid
door:
o burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang te geven tot informatie van
de overheid;
o overheden te dwingen meer informatie uit zichzelf openbaar maken;
o een halt toe te roepen aan personen die Wob-verzoeken indienen voor financieel
gewin.
- De informatie die deze wet publiek toegankelijk maakt toch al voor het overgrote deel
door de overheid gearchiveerd moet worden volgens de Archiefwet;
- De gemeente Heerhugowaard transparantie hoog in het vaandel heeft staan;
- Een open, transparant bestuur de norm moet zijn.

Spreekt uit:
Dat toegang tot informatie een recht is en de VNG transparantie dient te bevorderen.
Draagt de Raadsgriffier op:
1. Binnen twee weken een brief (zie bijlage) te versturen, waarin de Raad zijn zorgen uit
over deze lobby en de VNG verzoekt deze lobby te heroverwegen;
2. De Raad een afschrift van deze brief te doen toekomen.
En gaat over tot de orde van de dag,
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