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Geachte Raad,

Wij hebben op 22 juli 2020 een Wob-verzoek van ‘De Stentor’ ontvangen. In dit Wobverzoek vraagt 
‘De Stentor’:
1. alle documenten betreffende het vertrek van burgemeester Harald Bouman.
2. alle documenten betreffende de procedure die is gevolgd rond het vertrek van Harald Bouman.
3. alle documenten over klachten die bij de gemeente Noordoostpolder zijn ingediend en betrekking 

hebben op het functioneren en/of handelen van Harald Bouman, als burgemeester en als persoon.

Uit jurisprudentie (ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3140) blijkt dat een Wob-verzoek 
tevens moet worden opgevat als een verzoek om opheffing van de geheimhouding bij een ander 
bestuursorgaan, als er documenten bij dat bestuursorgaan berusten, waaromtrent geheimhouding is 
opgelegd.

U hebt tijdens de raadsvergadering van 14 oktober 2019 besloten tot bekrachtiging van de door ons 
opgelegde geheimhouding van de memo ‘Informatievoorziening en reactie college t.a.v. vertrek 
burgemeester Harald Bouman’ en geheimhouding opgelegd omtrent hetgeen in dat besloten deel van 
de vergadering is behandeld, d.i. het verslag. Op grond van artikel 25 Gemeentewet is het nemen van 
een besluit tot (gedeeltelijke) opheffing van de geheimhouding, een bevoegdheid van uw raad omdat 
u daarover eerder een besluit genomen hebt.

Als ontvanger van het Wob-verzoek rust op het college in zo’n geval, zoals ook volgt uit deze 
Irechtspraak, een doorzendplicht aan de gemeenteraad. Uit deze door de Raad van State 
geformuleerde doorzendplicht volgt ook - zo overwoog de Raad van State - dat de beslistermijn op 
het Wob-verzoek wordt opgeschort totdat het betrokken bestuursorgaan - in dit geval u als 
gemeenteraad - heeft beslist op het verzoek om opheffing van de geheimhouding. Onze planning is 
om u voor de vergadering van 19 oktober 2020 een voorstel tot afdoening hiervan te doen. Met 
inachtneming van uw besluit kunnen wij dan het Wob-verzoek van De Stentor verder gaan 
behandelen.

Wij hebben ‘De Stentor’ schriftelijk van ^eze doorzending in kennis gesteld.

Met vriendelijke groet,
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