Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 8.6
Doetinchem, 10 december 2014

Afsluiten elektronische weg voor indienen
Wob-verzoeken
Voorstel:
De elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken afsluiten.
Met name de afgelopen jaren is het aantal verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) explosief toegenomen. Steeds meer van dergelijke verzoeken worden per
e-mail bij de gemeente ingediend. Het lijkt in een groot deel van de gevallen niet te gaan om
eigenlijke verzoeken maar om verzoeken met als oogmerk een dwangsom te (kunnen)
verbeuren bij het niet tijdig beslissen op het verzoek. Dergelijke verzoeken leggen een groot
beslag op de ambtelijke capaciteit en kosten de gemeenschap en de gemeente dus veel geld.
Vandaar dat wij uw raad voorstellen de elektronische weg voor het indienen van Wobverzoeken af te sluiten. Op die manier wordt oneigenlijk gebruik van de Wob bemoeilijkt.
Een Wob-verzoek kan in onze gemeente bij alle bestuursorganen (raad, college en
burgemeester) mondeling, schriftelijk maar ook langs elektronische weg worden ingediend.
De laatste jaren worden gemeenten geconfronteerd met een gestaag toenemend aantal
verzoeken om informatie op grond van de Wob. Het aantal ontvangen Wob-verzoeken wordt
binnen onze gemeente niet centraal bijgehouden maar waar in de jaren tot en met 2012 de
gemeente jaarlijks circa 10 - 20 van dergelijke verzoeken ontving, staat de teller op dit moment
op circa 50 Wob-verzoeken. Het heeft er alle schijn van dat het bij een (groot) deel van de
verzoekers om informatie uiteindelijk niet gaat om de gevraagde informatie, maar om geldelijk
gewin (het innen van een dwangsom bij niet tijdig beslissen op de aanvraag). Dit blijkt met
name aan de inhoud en vorm van Wob-verzoeken.
Een bloemlezing:
- Onder verwijzing naar de Wob wordt gevraagd aan te geven hoeveel stoeptegels er in
Doetinchem liggen.
- Een andere vraag: hoeveel faxen zijn er op een bepaalde datum tussen 14.00 en 17.00 uur
binnengekomen.
- Hoeveel vergunningen heeft u in de afgelopen jaren verleend, wat voor vergunningen waren
dit, is hiertegen bezwaar gemaakt et cetera.
- Na het uitvoerig citeren van een passage uit Wikipedia over bijvoorbeeld bomen wordt
verstopt in de brief gevraagd hoeveel kapvergunningen de gemeente de afgelopen jaren
heeft verleend.
Veel verzoeken worden door dezelfde groep personen ingediend. Niet alleen bij de gemeente
Doetinchem maar bij alle Nederlandse gemeenten. De Wob voorziet (nog) niet in een bepaling
waarmee oneigenlijke verzoeken kunnen worden afgewezen. Jurisprudentie leert dat het zaak
is om ook die Wob-verzoeken die op het eerste gezicht oneigenlijk lijken correct af te
handelen. Dus hoewel wellicht de neiging kan ontstaan om deze Wob-verzoeken niet te
behandelen, is dit niet de weg.
Het is wenselijk en mogelijk om een drempel op te werpen tegen de veelheid aan Wobverzoeken waar de gemeente de laatste tijd mee wordt geconfronteerd. Dit kan door het voor
Wob-verzoeken afsluiten van de elektronische weg. Het indienen van een Wob-verzoek via
e-mail of andere elektronische wegen is dan niet meer mogelijk. Niet alleen voor oneigenlijke
Wob-verzoeken maar ook voor eigenlijke Wob-verzoeken.
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Wordt toch een Wob-verzoek ingediend, dan wordt de aanvrager meegedeeld dat het
indienen van een elektronisch verzoek niet mogelijk is en wordt hij alsnog in staat gesteld een
schriftelijk verzoek in te dienen.
Veel gemeenten hebben de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken
afgesloten. Er zijn nog geen gegevens bekend of dit werkt. Het lijkt erop dat Wob-verzoekers
de elektronische weg blijven bewandelen ook al is deze weg afgesloten. Maar door afsluiting
van de elektronische weg is het incasseren van een dwangsom na een elektronisch ingediend
Wob-verzoek niet meer mogelijk. De gemeente neemt een elektronisch ingediend Wobverzoek namelijk niet meer in behandeling.
Wij merken op dat er wel een aantal argumenten is die pleiten tegen invoering van het
afsluiten van de elektronische weg. Zo is het ons streven om zoveel mogelijk digitaal te
(ver)werken. Het afsluiten van de elektronische weg voor het indienen van bepaalde aanvragen
staat hier haaks op. Door het afsluiten van de elektronische weg gaan verder ook de ‘goeden
onder de kwaden lijden’. Moet je dit willen? Wij zijn evenwel van mening dat het afsluiten van
de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken de moeite van het proberen
waard is. Na een jaar kan geëvalueerd worden wat het effect hiervan is. De evaluatie kan
aanleiding zijn de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken weer open te
stellen
Om te voorkomen dat Wob-verzoekers via een U-bochtconstructie gaan shoppen bij de
verschillende gemeentelijke organen hebben zowel ons college als de burgemeester inmiddels
besloten de elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te sluiten. Ook uw
raad stellen wij voor deze weg af te sluiten.
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
ing. N. van Waart,
secretaris

bc. N.E. Joosten,
burgemeester

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over afsluiten elektronische weg voor
indienen Wob-verzoeken;
overwegende dat:
- er steeds vaker Wob-verzoeken worden ingediend per e-mail met het kennelijke doel een
dwangsom te innen indien de gemeente niet tijdig reageert;
- voor degenen die misbruik proberen te maken van de Wob en de Wet dwangsom bij niet
tijdig beslissen e-mail een ideaal middel is, een laagdrempelig instrument (het is vrij van
kosten en kan naar elk willekeurig gemeentelijk e-mailadres worden gestuurd);
- het behandelen van dergelijke Wob-verzoeken een onevenredige belasting van het
Doetinchemse ambtenarenapparaat met zich mee brengt;
gelet op artikel afdeling 2.3 Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
1. De elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken af te sluiten.
2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015;
3. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van de gemeente Doetinchem via
www.officielebekendmakingen.nl.
Aldus besloten in zijn vergadering van 18 december 2014,

, griffier

, voorzitter

