SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
Van

:

VVD – Debbie Kruit

Datum indiening

:

31 januari 2022

Aan (keuze)

:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Wob verzoeken

Wijze van beantwoording

:

Schriftelijk (binnen 30 dagen)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

1 maart 2022

Toelichting:
Onlangs was in het nieuws dat bij de overheid 80 procent van de WOB verzoeken niet binnen de wettelijke
termijn ingewilligd wordt.
Overheden zijn verplicht om verzoeken tot openbaarmaking van documenten via de Wet openbaarheid van
bestuur in 28 dagen te behandelen. Ze mogen daarna nog eens 28 dagen uitstel krijgen, waardoor ze in
totaal maximaal 56 dagen de tijd hebben.
Op 1 mei treedt de opvolger van de WOB in werking. In de Wet Open Overheid (WOO) is de reactietermijn
maximaal 42 dagen, 14 dagen korter dan de huidige wet.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Wat is de gemiddelde duur van het openbaar maken van documenten via de Wet openbaarheid van
bestuur in de gemeente Súdwest-Fryslân?
Antwoord:
Over de afgelopen jaren (2017 t/m 2021), bedraagt de gemiddelde termijn tussen het ontvangen van
het Wob-verzoek en het Wob-besluit 29 dagen.
In sommige gevallen is het nodig de beslistermijn op te schorten. Dit wordt soms gedaan als het
verzoek te algemeen geformuleerd is, waardoor gevraagd wordt het verzoek nader te preciseren. Ook
is het soms nodig om derde-belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen
tegen openbaarmaking van documenten. Ook dan wordt de beslistermijn opgeschort. Het gemiddelde
van deze 29 dagen is inclusief enkele opschortingen.
In de afgelopen vijf jaren zijn 316 Wob-verzoeken ontvangen. Van deze 316 verzoeken zijn er 15 niet
op tijd afgehandeld. Dit is een percentage van 4,75%. Bij een aantal van deze verzoeken is de
beslistermijn met toestemming van de verzoeker verlengd.

2.

Mocht dit langer zijn dan de wettelijke termijn:
1. Hoe komt dit?
2. Wat doet het college eraan om dit te voorkomen?
Antwoord:

Bijna alle verzoeken worden in Súdwest-Fryslân binnen de wettelijke termijn van maximaal 56 dagen
afgehandeld. Namelijk, gemiddeld binnen 29 dagen. Bij verzoeken die vanwege de complexheid een
langere termijn nodig hebben wordt zo goed als mogelijk afstemming gezocht met de verzoeker.
3.

Kan het college ons een overzicht geven van de afgelopen 5 jaar (aantallen en termijn van
afhandeling, hoeveel tijd is hierin gestoken, hoeveel medewerkers zijn hiermee bezig)?
Antwoord:
De verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur worden door Team Juridische en
Veiligheidszaken afgehandeld. Ook eventuele bezwaar- en beroepsprocedures worden door Team
Jurdische en Veiligheidszaken gedaan. Binnen het team is één medewerker belast met de afhandeling
van de Wob-verzoeken en eventuele gerechtelijke procedures. Deze medewerker heeft een aanstelling
voor 0,5 fte.
In onderstaand overzicht staan het aantal verzoeken per jaar en de afhandelingstermijnen.

jaar
2017
2018
2019
2020
2021
4.

aantal
Afhandelingstermijn
verzoeken (in dagen)
66
24
45
35
64
32
69
28
72
24

Is de gemeente voorbereid op de nieuwe Wet Open Overheid, waarbij de reactietermijn korter is dan
de huidige termijn van de Wet openbaarheid van bestuur?
Antwoord:
De beslistermijn voor verzoeken op grond van de Wet Open Overheid zal vier weken zijn. Het is
mogelijk deze termijn te verdagen met twee weken. Verzoeken zullen in principe binnen 4 weken (28
dagen) worden afgehandeld. Wanneer de beslistermijn verdaagd wordt met twee weken is dit
maximaal binnen 42 dagen. Gezien de termijn waarbinnen de Wob-verzoeken de afgelopen jaren zijn
afgehandeld, worden er geen problemen verwacht met de verkorte afhandelingstermijn van de Wet
Open Overheid.
De Woo verplicht gemeenten ook de Wob/Woo verzoeken actief openbaar te maken. Vooruitlopend op
de Woo, zal de gemeente de Wob-verzoeken gaan publiceren op de gemeentelijke website.

Tussenantwoord (indien van toepassing):

