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mandatering afhandeling van aan de raad gerichte Wob-verzoeken aan de raadsgriffier

Aan de Raad,
Heerhugowaard, 10 november 2010

Beknopt voorstel
De bevoegdheid om in naam van de gemeenteraad te beslissen op verzoeken in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) inclusief de verdaging,te mandateren aan de raadsgriffier.

Toelichting
DeWob heeft tot doel door het bevorderen van openbaarheid van stukken een bijdrage te leveren aan
een betere democratische controle en transparantheid van het bestuur. Daarvoor kan een ieder, ook bij
de gemeenteraad, een verzoek om toezending van informatie indienen ten aanzien van bestuurlijke
aangelegenheden die de raad aangaan. De gemeenteraad moet op zo'n verzoek binnen vier weken na
indiening een besluit nemen. Het besluit kan zo nodig met vier weken worden verdaagd.
Een verzoek om informatie op grond van de Wob, speciefiek gericht aan de gemeenteraad, zal in de
praktijk niet of zeer weinig voorkomen. Formeel is het echter wel de gemeenteraad (in vergadering
bijeen) die op een dergelijk verzoek een beslissing,dan wel een besluit tot verdaging moet nemen. In
verband met de dwingende beslistermijn en gelet op de vergadercyclus van uw raad, is het gewenst om
ter voorkoming van overschrijding van beslistermijnen deze bevoegheid te mandateren, zodat in een
voorkomend geval voortvarend op een verzoek om toezending van informatie kan worden beslist. Het
meest praktisctfis het deze bevoegdheid te mandateren aan uw raadsgriiffier.
de wndyfaadsgriffier,

de voorzitter,

Advies commissie Raadsconvent d.d. 1december 2010
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de Raadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetaandegemeenteraad gerichtemandateringsvoorstelvandewnd.raadsgriffier ende
voorzitter d.d. 10november2010;
geletopdeartikelen 10:1e.v.vandeAlgemenewet bestuursrecht;
besluit
1.
2.

debevoegdheid vandegemeenteraad omte beslissenopWob-verzoeken te mandateren
aande raadsgriffier;
ditmandaatbesluit te publiceren eninwerkingte latentreden per 1 januari 2011.

Heerhugowaard, 14december2010
DeRaadvoornpernd,
dewnd.griffier,

devoorzitter,

