
 

 

 

 

 

 

Fractie: VVD 

Naam: H. van Ulsen 

Onderwerp: WOB-verzoeken 

Datum indiening vragen: 3 augustus 2015 

 

 

 

In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur worden verzoeken bij de overheid 
ingediend over de openbaarmaking van informatie. In een brede context wordt hier gericht 
veelvuldig gebruik van gemaakt. Vanuit het oogpunt van OpenOverheid (opendata) wordt 
naast het transparant delen van informatie met burgers en organisaties misbruik van de wet 
gemaakt. De Rijks, provinciale en lokale overheid worden jaarlijks bestookt met een 
veelvoud aan vragen die breed worden uitgezet. De overheid levert voor het tijdig 
beantwoorden van al deze verzoeken een grote inspanning. 
 
Vanuit dit perspectief de vragen gericht op de Noordoostpolder.  
 

Vragen: 

1. Hoeveel WOB-verzoeken zijn er de afgelopen 3 jaar bij de gemeente Noordoostpolder 
ingediend. 

Antwoord: 
Aantal Wob-verzoeken in de afgelopen jaren: 

2012: 41 

2013: 39 

2014: 59 

2015: 40 

 
2. Wat is de geleverde inspanning per jaar – uitgedrukt in tijd en geld.  
Antwoord: 
Er wordt niet bijgehouden hoeveel tijd de organisatie besteedt aan Wob-

verzoeken. Het geven van een antwoord, of het nu een Wob-verzoek is of niet, 

op een informatieverzoek is voor de gemeente immers de normaalste zaak van 

de wereld.  

 
3. Voert de gemeente Noordoostpolder (actief) beleid op het gebied van OpenOverheid – 

waar OpenData een onderdeel van kan zijn. 
Antwoord: 
Nee, de gemeente Noordoostpolder voert (nog) geen actief beleid op het gebied 

van OpenOverheid. Wel is het de bedoeling dat een werkgroep zich in de tweede 

helft van dit jaar zal buigen over de nieuwe wet, Wet hergebruik van 

overheidsinformatie. 

 
4. In hoeverre zijn er beleid, proces afspraken over het beantwoorden van WOB-verzoeken. 

 
NB: indien er beleid is op het gebeid van WOB-verzoeken en OpenOverheid/data dan 
zou ik die graag ontvangen.  

Antwoord: 
Sinds juli 2013 is een medewerker belast met het coördineren van de 

beantwoording van Wob-verzoeken. Kortweg gesteld behelst de coördinatie van 



de beantwoording van Wob-verzoeken het zorgdragen van het op juiste en 

tijdige wijze beantwoorden van Wob-verzoeken.  

Vanaf oktober 2013 worden Wob-verzoeken die zijn gericht aan de 

burgemeester of het college en die per e-mail zijn verzonden niet meer in 

behandeling genomen. Uw raad heeft in december 2013 ook bepaald dat Wob-

verzoeken die per e-mail zijn verzonden niet meer door uw raad in behandeling 

worden genomen.  

Beide besluiten – het benoemen van een Wob-coördinator en het afsluiten van 

e-mail ten behoeve van het doen van Wob-verzoeken – zijn toentertijd genomen 

ter voorkoming van de eventuele financiële gevolgen (het betalen van een 

dwangsom) van Wob-verzoeken op oneigenlijke gronden. 

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit over het afsluiten van de electronische 

weg (e-mail) voor het indienen van Wob-verzoeken treft u bijgaand aan (de 

collegenota over dit onderwerp was nagenoeg gelijkluidend). 

 
 

 

 

Datum beantwoording vragen: 3 augustus 2015 

Contactpersoon: Jan Willem van der Linde 

E-mail adres:  j.vanderlinde@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633367 

 


