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1. Samenvatting
Er is een bezwaarschrift ingediend tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dat gericht is aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad heeft de beslissing op Wob-verzoeken opgedragen (gemandateerd) aan het
college. Het college heeft op 29 april 2020 een beslissing op het Wob-verzoek genomen.
Op 9 juni 2020 is daartegen bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de
adviescommissie voor bezwaarschriften. De gemeenteraad wordt voorgesteld een
beslissing op bezwaar te nemen. Hierbij wordt voorgesteld om het advies van de
bezwaarschriftencommissie over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Uw raad wordt voorgesteld om het advies van de bezwaarschriftencommissie integraal over
te nemen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Daarnaast wordt
voorgesteld om de motivering ten aanzien van het niet doorzenden van het Wob-verzoek
nader aan te vullen.
3. Inleiding
Op 15 april 2020 heeft uw raad besloten mandaat te verlenen aan het college voor het
nemen van besluiten op grond van de Wob, met inbegrip van lopende verzoeken. In het
voorstel daartoe is uw raad ook geïnformeerd over een lopend verzoek. Dit verzoek had
betrekking op benoemingen en herbenoemingen van leden van het algemeen bestuur van
stichting Lauwers en Eems. Op 29 april 2020 is op dit verzoek - in lijn met het door uw raad
verleende mandaat - beslist door het college. Er is besloten om enkele eerder
openbaargemaakt documenten nogmaals openbaar te maken (het eerdere besluit daartoe
was vernietigd door de rechtbank). Voor het overige is aangegeven dat uw raad niet over de
betreffende documenten beschikt en dat deze daarom niet openbaar kunnen worden
gemaakt.
Op 9 juni 2020 is bezwaar gemaakt tegen het besluit van 29 april 2020. De
adviescommissie voor bezwaarschriften heeft op 22 september 2020 advies uitgebracht
over dit bezwaarschrift. De beslissing op bezwaar kan niet door het college worden
genomen. Uw raad wordt hierbij voorgesteld een besluit te nemen op het bezwaarschrift.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Beoogd wordt om een beslissing op het bezwaarschrift te nemen.
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5. Toelichting/argumenten
Bezwaren
In de kern vindt bezwaarde het ongeloofwaardig dat uw raad niet (meer) beschikt over veel
benoemingen en herbenoemingen van leden van het algemeen bestuur van stichting
Lauwers en Eems. Deze benoemingen en herbenoemingen zouden er wel moeten zijn.
Daarnaast stelt bezwaarde dat het college uw raad verkeerd heeft geïnformeerd door (1)
aan te geven dat uw raad op 24 juli 2019 een besluit heeft genomen op een ander verzoek
om dezelfde documenten en (2) de raad niet in kennis te stellen van het genomen primaire
besluit van 29 april 2020. Over dit laatste zou een toezegging zijn gedaan bij het besluit van
uw raad tot afhandeling van de Wob-verzoeken door het college.
Advies bezwaarschriftencommissie
Ondeugdelijke motivering
Met betrekking tot het standpunt van bezwaarde dat het besluit ondeugdelijk is gemotiveerd
nu geen verklaring is gegeven voor de afwezigheid van de documenten, is de
bezwaarschriftencommissie van oordeel dat de Wob niet verplicht tot het geven van een
verklaring waarom een document zich niet onder het bestuursorgaan bevindt dan wel of een
document er al dan niet is geweest.
Voor zover het gaat om documenten die niet bij uw raad berusten maar wel bij uw raad
hadden behoren te berusten, mag worden verwacht dat al het redelijkerwijs mogelijke wordt
gedaan om deze documenten alsnog te achterhalen. In dit geval is dat gedaan. Er is
onderzoek gedaan in zowel het papieren als digitale archief van uw raad en het college en
ook is in het verleden contact gezocht met stichting Lauwers en Eems. In het primaire
besluit staat ook dat de gemeentelijke archivering onvoldoende compleet is en wordt
uitgelegd dat benoemingen soms mondeling zijn gedaan en dat dit een reden kan zijn dat er
geen documenten van terug te vinden zijn. Wat er ook zij van de wijze waarop de
besluitvorming destijds heeft plaatsgevonden, binnen het kader van de Wob is enkel van
belang of de gevraagde documenten zich onder uw raad bevinden. Het feit dat de
documenten er zouden moeten zijn en de vraag of bewezen kan worden of benoemingen
wel of niet gedaan zijn door bijvoorbeeld besluitenlijsten of andere gerelateerde
documenten kunnen en mogen hierbij geen rol spelen.
Onjuiste informatie
Ten aanzien van het volgens bezwaarde onjuist informeren van uw raad bij de doorzending
van het bezwaarschrift is de bezwaarschriftencommissie van oordeel dat dit niet relevant is
voor de beoordeling van de rechtmatigheid van het besluit. Dit valt dan ook buiten het kader
van de beslissing op bezwaar. Volledigheidshalve wordt hierover opgemerkt dat het
bezwaar er in is gelegen dat het eerdere verzoek aan de voormalige gemeente Winsum en
De Marne was gericht en het betreffende verzoek aan de voormalige gemeente Eemsmond.
Bezwaarde heeft gelijk dat het gaat om (her)benoemingen van verschillende voormalige
gemeenten en de verzoeken dus niet exact hetzelfde zijn. Dit maakt echter voor de uitkomst
van de beslissing (op bezwaar) niet uit. Wij beschikken immers niet over de gevraagde
documenten.
Verder is door bezwaarde aangegeven dat in het kader van het mandaat van het college
voor de afhandelen Wob-verzoeken de toezegging is gedaan om zowel het Wob-verzoek
als de beslissing/beantwoording aan uw raad ter kennis te zullen brengen. De
bezwaarschriftencommissie overweegt ten aanzien van dit standpunt dat een toezegging,
wat daar ook van zij, niet relevant is voor de rechtsgeldigheid van dit mandaatbesluit of de
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besluiten die met gebruikmaking daarvan worden genomen.
Bij de beraadslaging in de raadsvergadering van 15 april 2020 is door het college de
toezegging gedaan om zowel verzoek als besluit aan uw raad ter kennis te brengen. Het
Wob-verzoek is bij het raadsvoorstel ter kennisname aan raadsleden aangeboden. Het
besluit was nog niet ter kennisgeving aan uw raad gebracht. Daarom zal bij dit voorstel het
primaire besluit alsnog ter kennisname worden aangeboden. Zoals eerder door de
commissie is overwogen doet het voorgaande niet af aan een rechtsgeldig tot stand
gekomen besluit op basis van het door uw raad verleende mandaat.
Volledige advies van de bezwaarschriftencommissie
Voor een volledig overzicht van de bezwaren en het volledige advies van de
bezwaarschriftencommissie wordt verwezen naar het bezwaarschrift en het advies van de
bezwaarschriftencommissie.
Beslissing op bezwaar
Uw raad wordt voorgesteld om het advies van de bezwaarschriftencommissie integraal over
te nemen en het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Daarnaast wordt
voorgesteld om de motivering ten aanzien van het niet doorzenden van het Wob-verzoek
nader aan te vullen.
Doorzending
In de beslissing op het Wob-verzoek is aangegeven dat het Wob-verzoek niet wordt
doorgezonden aan de stichting Lauwers en Eems. De redenen die hiervoor zijn genoemd,
zijn onder meer dat het tot de huishouding en bestuurlijke aangelegenheid van uw
gemeenteraad behoort om bestuursleden van de stichting te benoemen. Daarnaast zijn nog
meerdere (cumulatieve) redenen te noemen om het Wob-verzoek niet door te zenden en
die redenen worden volledigheidshalve aangevuld in de beslissing op bezwaar. De eerste
aanvullende reden is dat - voor zover verzoeker/bezwaarde van mening is dat de
documenten bij een andere instantie berusten - de verzoeker weet waar de informatie voor
handen is en daarom de doorzendplicht van artikel 4 van de Wob niet aan de orde is.
Verzoeker heeft immers zelf de mogelijkheid om een Wob-verzoek aan de stichting te
richten (ECLI:NL:RVS:2015:3556).
De tweede reden is dat de stichting niet is te kwalificeren als bestuursorgaan in de zin van
artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b van de Algemene wet bestuursrecht. Bepalend
daarvoor is of aan stichting Lauwers en Eems een publiekrechtelijke bevoegdheid tot het
eenzijdig bepalen van de rechtspositie van anderen is toegekend
(ECLI:NL:RVS:2017:1691). Aan de stichting zijn wel publiekrechtelijke bevoegdheden
toegekend, zoals de beslissing over de toelaatbaarheid van leerlingen aan het onderwijs,
maar het betreffende Wob-verzoek over de benoemingen van bestuurders heeft geen
betrekking op de uitoefening van deze bevoegdheden. Omdat een Wob-verzoek alleen kan
worden ingediend en doorgezonden aan een bestuursorgaan, kan het Wob-verzoek niet
worden doorgezonden naar stichting Lauwers en Eems.

Ingebrekestelling
Op 4 september 2020 hebben wij van verzoeker een ingebrekestelling ontvangen, vanwege
het niet tijdig nemen van een beslissing op bezwaar. Ook is inmiddels beroep ingesteld
tegen het niet tijdig nemen van een besluit. Zowel de ingebrekestelling als het beroep
hebben beide het doel om alsnog zo snel als mogelijk een beslissing op bezwaar te nemen.
Met uw raadsbesluit op dit bezwaar wordt hieraan tegemoetgekomen. Dat de beslissing
buiten de termijn wordt genomen blijft eerst zonder gevolgen. Dit omdat de (Wet)
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dwangsom voor het niet tijdig beslissen niet op de Wet openbaarheid van bestuur van
toepassing is.

5.1 Risico’s
Gezien het aantal eerdere verzoeken, bezwaren en beroepen binnen hetzelfde kader valt
niet uit te sluiten dat tegen deze beslissing op bezwaar beroep (en hoger beroep) wordt
ingesteld. Dit betekent echter niet dat een andere beslissing op bezwaar kan worden
genomen.
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit besluit.
7. Vervolgtraject
Nadat uw raad een beslissing op het bezwaarschrift heeft genomen, zal de beslissing zo
spoedig mogelijk aan bezwaarde worden toegezonden.
Bijlage:
1. Advies van de bezwaarschriftencommissie (geanonimiseerd)
Ter inzage op de griffie voor raadsleden:
2. (doorgezonden) Wob-verzoek gericht aan raad
3. Beslissing op het Wob-verzoek
4. Bezwaarschrift
5. Concept beslissing op bezwaar

Winsum, 20 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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