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Wob DoeMee-Onderzoek
De Rekenkamercommissie (RKC) van Koggenland heeft in april 2022 een rekenkamerbrief aan de
gemeenteraad van Koggenland aangeboden over het uit eigen beweging en op verzoek openbaar
maken van informatie door de gemeente Koggenland.
Waarom dit onderzoek?
De RKC heeft meegedaan aan het landelijke Doemee-onderzoek naar de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Dit onderzoek is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies uitgevoerd door Pro Facto. De centrale vraag van het onderzoek is:
Hoe geven de overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit
rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd, hoe is actieve openbaarmaking geregeld
en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Woo (Wet open overheid) straks gaat stellen?
In totaal hebben 83 gemeenten (waaronder Koggenland), 8 provincies en 2 waterschappen
deelgenomen aan dit onderzoek. Dat geeft Koggenland de kans om zich op hoofdlijnen te spiegelen
aan en te leren van andere decentrale overheden. Dat is extra van belang omdat vanaf 1 mei de Wet
open overheid (Woo) in werking treedt. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Wat staat er in?
De Woo heeft net zoals de Wob tot doel dat de gemeente uit eigen beweging en op verzoek informatie
openbaar maakt. De Woo is evenwel ‘strenger’ dan de Wob en heeft tot doel dat de gemeente
transparanter wordt, en dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te
ontsluiten en goed te archiveren is. Bovendien moet de gemeente op termijn meer informatie uit
eigen beweging openbaar maken.
De belangrijkste conclusies van de RKC zijn:
1. Beleid over het openbaar maken van overheidsinformatie ontbreekt, waardoor voor inwoners en
gemeenteraad niet bekend is of en welke doelen het college van B&W nastreeft en of deze doelen
ook zijn gerealiseerd.
2. Koggenland beschikt niet over een interne procedure voor het afhandelen van Wob-verzoeken of
het uit eigen beweging openbaar maken van informatie.
3. Koggenland heeft maar beperkt zicht op de Wob-verzoeken en beschikt niet over sturings- en
verantwoordingsinformatie.
4. De procedurele afhandeling van verzoeken en de kwaliteit van besluiten lijken op orde.
5. De verantwoording aan de gemeenteraad van Koggenland ontbreekt.
6. De informatievoorziening via de gemeentelijke website is summier.
De belangrijkste aanbevelingen zijn:
1. Stel beleid op. En maak duidelijk welke doelen worden nagestreefd, welke activiteiten worden
verricht, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer ze worden gerealiseerd.
2. Stel een procedure op, die vanaf 1 mei ook aan de nieuwe wetgeving voldoet.
3. Verkrijg sturings- en monitoringsinformatie en benut deze informatie om verzoeken tijdig af te
handelen.
4. Gemeenteraad en college: overleg over informatiebehoefte en -voorziening.
5. Breid de informatievoorziening via de website uit.
Behandeling van het rapport
In de rekenkamerbrief is een bestuurlijke reactie van het college opgenomen en een nawoord van
de RKC. Het college geeft aan de conclusies en aanbevelingen uit de rekenkamerbrief te
onderschrijven. De RKC adviseert de gemeenteraad het college van B&W te vragen naar het tijdspad
voor het implementeren van de Wet open overheid. Het rapport wordt mogelijk behandeld in de
raadsvergadering van 30 mei 2022.
Het rapport is digitaal beschikbaar via:
https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties-van-derekenkamercommissie_44474/

