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1. Samenvatting
Tegen de beslissing op een Wob-verzoek heeft de verzoeker een bezwaarschrift ingediend.
De raad dient op dit bezwaarschrift een besluit te nemen. Voorgesteld wordt om het
bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
De raad wordt gevraagd op het bezwaarschrift een besluit te nemen. Voorgesteld wordt het
bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft een inwoner van de
gemeente op 8 juli 2020 verzocht om (her)benoemingsbesluiten van twee bestuursleden
van onderwijsstichting Lauwers & Eems. Daarnaast is verzocht om de bindende
voordrachten en de besluiten van de organen die bevoegd zijn tot het doen van de
bindende voordrachten.
Op grond van het mandaat dat de raad verleend heeft aan het college, heeft het college in
zijn vergadering van 8 september jl. op het Wob-verzoek besloten. Op basis van dit besluit
zijn stukken die aangetroffen zijn (gedeeltelijk) verstrekt. De stukken die wel opgevraagd
zijn, maar niet zijn aangetroffen zijn -om die reden- niet openbaargemaakt.
Tegen dit besluit heeft betrokkene bij brief van 28 oktober jl. bezwaar gemaakt. Betrokkene
is over dit bezwaarschrift (ambtelijk) gehoord op 23 december jl., waarbij het bezwaarschrift
mondeling is toegelicht. Op basis van het bezwaarschrift en het behandelde tijdens de
hoorzitting is nu een beslissing op bezwaar voorbereid. Het is aan de raad om deze
beslissing te nemen.
3.2 Bevoegdheid raad
Omdat het primaire besluit is genomen namens de raad, dient het besluit op het
bezwaarschrift tegen dat primaire besluit te worden genomen door de raad.
3.3 Wettelijk of beleidskader
Het wettelijk kader wordt gevormd door de bepalingen van de Wob en de Algemene wet
bestuursrecht.
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4. Beoogd resultaat (of effect)
Het bezwaarschrift richt zich op twee punten:
1. Voor zover stukken niet zijn verstrekt omdat ze niet aangetroffen zijn, stelt bezwaarde
zich op het standpunt dat dit besluit onvoldoende gemotiveerd is. In het besluit op het
Wob-verzoek is aangegeven dat deze stukken niet in de archieven zijn aangetroffen.
Bezwaarde meent dat onduidelijk is waarom deze niet in het archief zijn aangetroffen en
stelt dat het besluit om die reden niet deugdelijk gemotiveerd is.
Opgevraagde stukken die niet worden aangetroffen in het archief kunnen niet worden
verstrekt of openbaargemaakt. Naar aanleiding van het Wob-verzoek is het archief
geraadpleegd. Daarnaast is bij de griffie en de betrokken ambtenaren navraag gedaan
naar de aanwezigheid van de opgevraagde stukken. Dit onderzoek heeft geen andere
stukken opgeleverd dan de stukken waarover in de primaire beschikking wordt
gesproken. Voorgesteld wordt om dit onderdeel ongegrond te verklaren.
2. Voor zover stukken wel (gedeeltelijk) zijn verstrekt, stelt bezwaarde zich op het
standpunt dat het stuk dat verstrekt is niet het stuk is waarom is verzocht. Verstrekt is
het verzoek van de directeur-bestuurder om mevrouw Van Herwijnen te benoemen als
toezichthoudend bestuurslid. Gevraagd is om de bindende voordrachten en besluiten
van de daartoe bevoegde organen tot het doen van de bindende voordrachten.
Vastgesteld moet worden dat de stukken die verstrekt zijn, de stukken zijn die zijn
aangetroffen rondom de benoeming van mevrouw Van Herwijnen. Bezwaarde stelt
terecht dat de brief van 12 juni 2018 niet kan worden aangemerkt als het stuk dat de
bindende voordracht bevat. In zoverre bestaat aanleiding het bezwaarschrift gegrond te
verklaren. Dat leidt in materiële zin evenwel niet tot een andere uitkomst omdat de
stukken waarom is gevraagd (bindende voordrachten) niet zijn aangetroffen.
Naar aanleiding van deze conclusie en hetgeen bezwaarde tijdens de hoorzitting heeft
toegelicht, kan worden opgemerkt dat op 20 januari a.s. ambtelijk overleg plaatsvindt tussen
de gemeente en Stichting Lauwers en Eems om onder meer de procedure rondom de
benoeming van bestuursleden nog eens goed door te spreken en te verifiëren dat
gehandeld wordt conform de wettelijke bepalingen in combinatie met de bepalingen van de
statuten van de Stichting.

Bijlage(n):
- Wob-verzoek
- Primair besluit
- Bezwaarschrift
Winsum, 12 januari 2021.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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