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Aan de griffier van de gemeenteraad
van de Stichtse Vecht
Dhr. Hekman

Maarssen, 9 december 2019.

Betreft: publicatie bijgevoegde brief en bijlagen

Geachte heer Hekman,
Ik verzoek u bijgevoegde brief met bijlagen aan de raadsleden van de gemeente Stichtse Vecht te
doen toekomen.
In de mails heb ik de naam van de ambtenaar verwijderd.
Ik verzoek en geef u toestemming om de brief integraal op te nemen in de lijst van ingekomen
stukken en te publiceren.
/

A.W. K^t^hpkkingstraait 13 3601 XL Maarssen
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Aan Burgemeester en Wethouders
en leden van de gemeenteraad
van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen.

Maarssen, 9 december 2019.

Betreft: Deel erfenis van burgemeester Witteman geruisloos ten grave gedragen.

Geacht college en leden van de gemeenteraad.

Naar aanleiding van een door mij ingediend WOB verzoek zat ik op de website de WOB verzoeken en
antwoorden te lezen. Hierbij stelde ik vast dat alleen de WOB verzoeken en antwoorden van 2016 en
2017 op de website stonden.
In het WOB verzoek had ik o.a. verzocht om de plannings- en controlerapporten inzake
groenwerkzaamheden. In het antwoord werd mij meegedeeld dat de gemeente die documenten
niet heeft.
Aan uw raad is vorig jaar in september in de tussenrapportage groen verbeterplan vertelt dat het
toezicht efficiënter is vormgegeven omdat er een meer gedetailleerde planning (per week) door de
aannemer wordt aangeleverd. In de dagrapporten, waar een voorbeeld "dagboek toezicht
werkzaamheden IBOR groen " bij het rapport was gevoegd, wordt bijgehouden welke
onderhoudsploegen waar aan het werk zijn, welke opvallendheden er zijn en welke afspraken er zijn
gemaakt om aan de afgesproken kwaliteit te voldoen. Hoe kan het dat deze rapporten er niet zijn of
zijn uw raad en de inwoners gewoon voor de gek gehouden.?
Via info@stichtsevecht heb ik geïnformeerd waar de ik de WOB verzoeken en antwoorden van 2018
en 2019 kon vinden.
In het antwoord werd mij meegedeeld dat de gemeente niet meer actief \A/OB verzoeken en
antwoorden publiceert.
De gemeente was dit op grond van de huidige wetgeving ook niet verplicht. Er was wetgeving in de
maak die de gemeenten wel verplichten om de WOB verzoeken en antwoorden te publiceren. De
gemeente was zich aan het voorbereiden om dit op uniforme wijze te doen en om deze informatie
beter vindbaar te maken.
Ik vond dit antwoord bijzonder daar de gemeente zich aan het voorbereiden was om de WOB
verzoeken en antwoorden op een uniforme wijze te publiceren. Er stond geen enkele reden in het
antwoord om publicatie te stoppen. Wel werd aangegeven dat in de nieuwe wet de verplichting
stond om wel de WOB verzoeken te publiceren.
De gemeente schrijft op haar website "vanuit transparantie maken wij WOB verzoeken en
antwoorden actief openbaar" . Tevens staat tot op heden op de website dat het verzoek en het
antwoord geanonimiseerd op deze website worden gepubliceerd.

Biz. 2
Hoe kan het dat op mijn vraag naar de WOB verzoeken en antw/oorden van 2018 en 2019
geantwoord wordt dat de publicatie gestopt is terwijl nu nog op de website staat dat deze
gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. ?
Om duidelijkheid te verkrijgen heb ik aanvullende vragen gesteld.
Op mijn vraag of het stoppen van het publiceren van de WOB verzoeken en antwoorden een
raadsbesluit, een college besluit of een ambtelijk besluit en door welke afdeling dat besluit genomen
was, kreeg ik het antwoord dat het publiceren destijds een initiatief was van burgemeester
Witteman.
Hij was voor meer transparantie en daarom begrijp ik niet wie besloten heeft dat initiatief geruisloos
ten grave te dragen. Bijzonder is het ook dat het initiatief en het stoppen van de publicatie volgens
de gemeente in haar mails geen besluit genoemd mag worden.
Ik krijg de indruk dat de gemeentelijke organisatie het open zetten van de ramen door meer
transparantie naar de gemeenschap met het overlijden van burgemeester Witteman weer terug
wilde draaien naar de toestand voor zijn aantreden waar raadsleden soms zelfs een WOB verzoek
moesten indienen om informatie uit de organisatie te krijgen, hetgeen burgemeester Witteman
schreef in zijn 100-dagen brief.

Voor het college heb ik dan ook de volgende vragen en een verzoek :
1. Hoe kan het dat in het verbeterplan groen aan de raad en de inwoners wordt vertelt dat er
wekelijks planningsrapporten aan de gemeente worden verstrekt en via de dagrapporten toezicht
wordt bijgehouden wordt waar onderhoudsploegen aan het werk zijn en de gemeente mij meedeelt
dat deze niet aanwezig zijn. ?
2. Hoe komt het dat op de website wat anders staat als dat mij in de mail wisseling meegedeeld
wordt over het publiceren van WOB verzoeken en antwoorden. ?
3. Waarom is de publicatie van WOB verzoeken en antwoorden gestopt terwijl de publicatie zoals in
2016 en 2017 op de website heeft plaatsgevonden gewoon voortgezet had kunnen worden totdat
de nieuwe wet van kracht is ?
4. Wie heeft besloten om het publiceren van WOB verzoeken en antwoorden te stoppen want op
die vraag heb ik tot op heden geen antwoord ontvangen. ?
5. Vindt u het gebruik van de mandatering in de brief D/19/155850 niet misplaatst om vragen niet te
beantwoorden en de burger met een kluitje het riet in te sturen ?
Hierbij doe ik u het WOB verzoek om alle WOB verzoeken na 2017 via het plaatsen op de website aan
mij en andere inwoners bekend te maken.
De mail-wisseling en de brief D/19/155850 voeg ik als bijlage bij deze brief.
Met vriendelijke groe;

n.

‘^ailwisseiinq met de gemeente over het stoppen van de publicatie van
WOB verzoeken en antwoorden op de website.

21-7-2019 23:15
Aan
Geachte mijnheer, mevrouw.
3k zat vanavond de WOB verzoeken op de website te lezen ik vond alleen de WOB verzoeken van 2016 en2017
vinden. Ik kan nergens de WOB verzoeken van de jaren 2018 en 2019 vinden. Kan u mij mailen waar ik die
kan vinden.?
met vriendelijke groet,
A.W. Koot Schokkingstraat 13 3601 XL Maarssen.

24-7-2019 15:42
Aan

Geachte heer Koot,
Bedankt voor uw mailbericht inzake de Wob-verzoeken op de gemeentesite van de gemeente Stichtse
Vecht.
Op de gemeentesite zijn alleen de Wob-verzoeken van 2016 en 2017 op de gemeentesite
gepubliceerd. Wij publiceren op dit moment niet op actieve wijze binnengekomen Wob-verzoeken met
de besluiten en bijhorend openbaar gemaakte stukken. Op basis van de huidige wetgeving is de
gemeente dit ook niet verplicht. Er is nieuwe wetgeving in de maak die overheden wel verplichten om
Wob-verzoeken met besluiten en bijbehorend openbaar gemaakte stukken actief te publiceren. De
gemeente is zich aan het voorbereiden om dit op uniforme wijze te doen en om deze informatie beter
vindbaar te maken.
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

31-7-2019 10:30
Aan
Geachte
Bedankt voor uw mail. Naar aanleiding van uw mail heb ik nog enige vragen. Boven de WOB publicatie schrijft
de gemeente " Vanuit transparantie maken we WOB verzoeken en antwoorden daarop actief openbaar ".
Houdt het niet meer publiceren in dat de gemeente met ingang van 2018 minder transparant is geworden.
? Terwijl ik in verschillende stukken lees dat de gemeente transparantie erg belangrijk vindt of zijn dat
woorden die niets te betekenen hebben ?
Is het niet meer publiceren van WOB verzoeken en antwoorden besloten via een raadsbesluit, een college
besluit of een ambtelijk besluit en door welke afdeling ?
Kunt u mij misschien vertellen hoever de wetgeving is waar u over schrijft en wanneer de gemeente weer
transparanter gaat worden door WOB verzoeken en antwoorden te publiceren ?
met vriendelijke groet,
A.W. Koot Schokkingstraat 13 3601 XL Maarssen

BJz 2.
31-7-2019 15:59
Aan

Geachte heer Koot,
Bedankt voor uw mailbericht inzake de oublicatie van Wob-verzoeken. Met dit bericht ontvangt u de
beantwoording op uw vragen.
1. “Boven de WOB publicatie schrijft de gemeente " Vanuit transparantie maken we WOB
verzoeken en antwoorden daarop actief openbaar Houdt het niet meer publiceren in dat
de gemeente met ingang van 2018 minder transparant is geworden? Terwijl ik in
verschillende stukken lees dat de gemeente transparantie erg belangrijk vindt of zijn dat
woorden die niets te betekenen hebben?”
Transparantie is een groot goed en legitimeert het handelen van de gemeente. Wij erkennen het
belang van het online publiceren van openbare documenten. Daarnaast is het ook noodzakelijk
dat het proces, de benodigde software en het platform waarop gepubliceerd wordt goed is
ingericht. Alleen dan kunnen inwoners gemakkelijk openbare informatie digitaal vinden en worden
andere belangen beschermd. Wij zijn momenteel bezig om dit, mede op grond van het
collegewerkprogramma en de komst van nieuwe wetgeving, beter in te richten. Het niet meer
publiceren van deze documenten betekent ons inziens dan ook niet dat de gemeente minder
transparant is geworden.
2. “Is het niet meer publiceren van WOB verzoeken en antwoorden besloten via een
raadsbesluit, een college besluit of een ambtelijk besluit en door welke afdeling?”
Het publiceren van Wob-verzoeken was destijds een initiatief van de burgemeester. Hier heeft
geen formeel besluit aan ten grondslag gelegen. Het niet meer publiceren hangt samen met
antwoord 1.
3. “Kunt u mij misschien vertellen hoever de wetgeving is waar u over schrijft en wanneer de
gemeente weer transparanter gaat worden door WOB verzoeken en antwoorden te
publiceren?”
Het wetsvoorstel heet Wijzigingswet Wet open overheid (afgekort Woo), Het is de bedoeling dat
deze wet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (afgekort Wob) gaat vervangen. De
behandeling in de Tweede Kamer staat gepland in het najaar van 2019. Op de
kunt u meer informatie vinden. Daar kunt u ook teruglezen dat het voorstel een
lange geschiedenis kent. Begin dit jaar zijn de onzekerheden met betrekking tot de haalbaarheid
van deze wet zo goed als weggenomen en is het de verwachting dat de Tweede Kamer instemt
met de wet.
De gemeente Stichtse Vecht gaat deelnemen aan een samenwerkingsinitiatief van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) om ons voor te bereiden op de komst van de Woo. Op de
kunt u meer informatie vinden. Wij kunnen op dit moment nog geen termijn
stellen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

31z 3.
1-8-2019 13:24
Aan
Geachte
Bedankt voor u antwoorden op mijn vragen. Ook u bent vol lof over transparantie. Transparantie is een
groot goed en legitimeert het handelen van de gemeente en u erkent het belang van on-line publiceren
van openbare documenten. Maar dan blijkt dat dit alleen maar mooie woorden zijn want ondertussen
worden de WOB verzoeken en antwoorden niet meer op uw web-site gepubliceerd en dat betekent
gewoon minder transparantie.
Waarom is er niet gewoon doorgegaan met het publiceren van de WOB verzoeken van 2018 en
2019 zoals ook de WOB verzoeken van 2016 en 2017 op de site verschijnen. ??? Verbetering om
inwoners gemakkelijker openbare informatie te laten vinden op uw web-site kan toch plaatsvinden naast
het blijven publiceren op de oude wijze. U heeft toch ook niet de hele web-site uit de lucht gehaald om
hem later beter in te richten. Kan de publicatie op de oude wijze van de WOB verzoeken en antwoorden
van 2018 en 2019 op de web-site alsnog gerealiseerd worden ? U gooit nu uw oude schoenen weg
voordat u nieuwe heeft aangeschaft. U schrijft dat het niet meer publiceren van deze documenten
volgens u niet betekent dat de gemeente minder transparant is geworden. Hoe bent u tot deze conclusie
gekomen en kunt u mij dat uitleggen? Ik ben het daar totaal niet mee eens want het kan nog jaren
duren voordat de nieuwe wet in werking is en deze documenten weer op de site verschijnen.
Oe tweede vraag heeft u vermoedelijk niet juist gelezen want ik heb u de vraag gesteld wie besloten
heeft om de WOB verzoeken en antwoorden niet meer te publiceren. Was dat een raadsbesluit, een
collegebesluit of ambtelijk besluit en door welke afdeling ? Wanneer is dat besluit genomen ?
U schrijft dat het initiatief om de WOB verzoeken en antwoorden te publiceren genomen is door
Burgemeester Witteman. Ik ben zeer teleurgesteld en zelf boos dat dit initiatief vermoedelijk nog
voordat hij als burgemeester gestorven is, om zeep is geholpen. Was hij van die beslissing op de hoogte
? Zijn politieke erfenis van enige transparantie, want ik heb hem plannen voor verdere transparantie
voorgelegd die hij niet wenste door te voeren, wordt hiermee gewoon weggepoetst en waarom ?
Naar aanleiding van zijn 100 dagen brief waarin hij schreef dat raadsleden soms een WOB verzoek
moesten indienen voordat zij informatie van de ambtelijke organisatie kregen. Hij zou daar een
onderzoek naar gaan instellen. Ik heb de burgemeester een brief geschreven dat hij daar geen
onderzoek naar in hoefde te stellen maar dat hij de ambtelijke organisatie direct de opdracht moest
geven om de raadsleden alle informatie te geven die zij nodig hadden om hun taak uit te voeren. Niet de
ambtenaren maar de gemeenteraad bestuurt de gemeente. Naar aanleiding van de brief heb ik een
uitgebreid gesprek gehad met burgemeester Witteman over transparantie en het functioneren van de
ambtelijk organisatie daar ik verschillende zaken met de gemeente had gehad waarbij telkens college
leden moesten worden ingeschakeld voordat het tot een oplossing kwam. Wenst de
ambteiijke organisatie weer terug te keren naar die situatie zoals bij het aantreden van burgemeester
Witteman ?
Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoorden op mijn vragen,
met vriendelijke groet,
A.W. Koot Schokkingstraat 13 3601 XL Maarssen

14-8-2019 17:32
Aan
Geachte heer Koot,
We beqrijpen uw zorgen dat de Wob-verzoeken een periode niet gepubliceerd zijn. Ik hoop u met
deze mail ervan te kunnen overtuigen dat wij absoluut niet de gemeente minder transparant willen
maken.
Zoals eerder aanqegeven zijn we bezig om het Wob-proces te stroomlijnen en een uniforme
behandeling van de verzoeken te realiseren. Ook komt er een contactpersoon voor indieners van
Wob-verzoeken en door goede software hoeft een document niet meer handmatig met zwarte stift
gemarkeerd te worden. Hierdoor kunnen verzoeken sneller en beter worden behandeld en de
openbare documenten op een geschikte plek via internet beschikbaar gesteld worden.

Iz. 4
-ist kJoDt dat burqemeester Witteman hier een sterk voorvechter van was. Dit was ook de reden om de
verzoeken 2016 en 2017 met teruqwerkende kracht in een keer te publiceren. In de praktijk bleek dat
bii het verwerken hiervan, wij tegen praktische uitvoerbare problemen liepen. Dit had onder andere te
maken met privacy, de website, maar de belangrijkste conclusie was dat er geen uniforme
handelingsrichtlijnen voor Wob-verzoeken waren. Dit was de reden om ook de publicaties tijdelijk te
stoppen en te kijken hoe we het proces anders konden inrichten. Deze zomer is daar werk van
gemaakt.
Naast het behandelen van Wob-verzoeken en het publiceren van openbaar gemaakt documenten
bereiden wij ons ook voor op de komst van de Wet open overheid.

Met vriendelijke groet,

1-9-2019 22:51
Aan
Geachte
Gisteren las ik na mijn vakantie uw mail. Waarom zijn mijn vragen uit mijn vorige mail niet beantwoord ?
U schrijft dat u hoop dat u mij ervan kan overtuigen dat u absoluut niet bezig bent de gemeente minder
transparant te maken. Terwijl u er wel mee bezig bent om de WOB verzoeken en WOB besluiten niet
meer te publiceren als die van 2016 en 2017.
De argumenten die u aanvoert om de wob verzoeken en besluiten van 2018 en 2019 niet te publiceren
waren en zijn ook van toepassing op de gepubliceerde WOB zaken van 2016 en 2017 die wel
gepubliceerd zijn.
Graag zou ik uitleg willen over "de belangrijkste conclusie was dat er geen uniforme handelingsrichtlijnen
voor WOB-verzoeken waren" want dat gold ook voor de gepubliceerde WOB verzoeken 2016 en 2017
Ik blijf erbij dat degene die u opdracht gaf om de publicatie te stoppen de transparantie van de
gemeente heeft verminderd en zeker niet handelde in de geest van Burgemeester Witteman.
Graag wens ik ook nog antwoord op mijn vragen gesteld in mijn vorige mail zeker wie het besluit
genomen heeft.
met vriendelijke groet,
A.W. Koot Schokkingstraat 13 3601 XL Maarssen.

12-9-2019 15:21
Aan
Geachte heer Koot,
Dank voor uw mail met aanvullende vragen inzake de publicatie van Wob-verzoeken.
Op 24 juli 2019 hebben wij u antwoord gegeven op uw vragen. Op 31 juli 2019 hebben wij uitgebreid
antwoord gegeven op uw vervolgvragen. Op 14 augustus hebben wij op uw nieuwe vervolgvragen ook
gereageerd.
U geeft aan naar aanleiding hiervan de volgende vragen te hebben:
A. Graag zou ik uitleg willen over "de belangrijkste conclusie was dat er geen uniforme
handelingsrichtlijnen voor WOB-verzoeken waren" want dat gold ook voor de
gepubliceerde WOB verzoeken 2016 en 2017
Wob-verzoeken zijn een lange tijd decentraal behandeld binnen de gemeente. Wobverzoeken bleken met deze wijze niet uniform behandeld te worden. Dit leidde er bijvoorbeeld
toe dat informatie openbaar werd gemaakt die niet openbaar had mogen worden. Daarnaast
werden niet altijd besluiten op de juiste juridisch wijze genomen, soms werd er in een mail een
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besluit genomen of ontbrak de bezwaarciausule. Dit geldt voor de gepubliceerde Wobverzoeken als voor de niet gepubliceerde Wob-verzoeken uit 2018 en 2019.
U geeft in uw mail van 1 september 2019 aan geen concrete antwoorden op de vragen uit uw mail van
1 augustus te hebben gekregen. Hieronder treft u de beantwoording op deze vragen aan:
1. Waarom is er niet gewoon doorgegaan met het publiceren van de WOB verzoeken van
2018 en 2019 zoals ook de WOB verzoeken van 2016 en 2017 op de site verschijnen.
Dit hangt samen met het proces voor het behandelen van Wob-verzoeken en het technisch
voorbereiden van documenten voor online publicatie. Dit proces dient goed ingericht te zijn.
Eind 2017 zijn Wob-verzoeken en bijbehorende documenten uit 2016 en 2017 met
terugwerkende kracht in één keer voorbereid en gepubliceerd. Aangezien Wob-verzoeken
destijds niet centraal werden behandeld is dit voor nieuwe Wob-verzoeken vervolgens niet
goed ingericht, terwijl dit wel de bedoeling was. Zoals aangegeven richten wij dit nu in overleg
met de directie anders in door allereerst een verbeterslag te maken in het behandelen van
Wob-verzoeken.
2.

Kan de publicatie op de oude wijze van de WOB verzoeken en antwoorden van 2018 en
2019 op de website alsnog gerealiseerd worden?
Nu implementeren wij eerst de nieuwe werkwijze voor het behandelen van Wob-verzoeken.
Hoewel er nog geen verplichting is voor het publiceren van Wob-verzoeken zullen wij in
overleg met de directie nagaan of er tijd vrij gemaakt kan worden om de openbaar gemaakte
documenten uit 2018 en 2019 alsnog te publiceren.

3.

De tweede vraag heeft u vermoedelijk niet juist gelezen want ik heb u de vraag gesteld
wie besloten heeft om de WOB verzoeken en antwoorden niet meer te publiceren. Was
dat een raadsbesluit, een collegebesluit of ambtelijk besluit en door welke afdeling?
Wanneer is dat besluit genomen? Was hij van die beslissing op de hoogte?
Dit is geen besluit geweest en dit is ons dan ook niet bekend. Zoals in de beantwoording van
vraag 1 is aangegeven is het proces hiervoor niet goed ingericht.

4. Zijn politieke erfenis van enige transparantie, want ik heb hem plannen voor verdere
transparantie voorgelegd die hij niet wenste door te voeren, wordt hiermee gewoon
weggepoetst en waarom?
Door de aanpassing in de werkwijze voor het behandelen van Wob-verzoeken en het
deelnemen aan de proeftuinen voor de komst van de Wet open overheid streven wij naar
betere transparantie en willen wij dit zeker niet wegpoetsen.
5. Wenst de ambtelijke organisatie weer terug te keren naar die situatie zoals bij het
aantreden van burgemeester Witteman?
De huidige situatie is dat Wob-verzoeken op een nieuwe wijze behandeld worden en dat de
gemeente zich voorbereid op de komst van de Wet open overheid. Wij verwijzen u dan ook
naar het antwoord op vraag 4.
Wii gaan ervan uit dat wij u, met de antwoorden van 24 juli, 31 juli, 14 augustus en bovenstaande
reactie voldoende, transparant en duidelijk hebben geïnformeerd over dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,

Biz 6.
15-9-2019 20:39
Aan
Geachte
Bedankt voor uw mail. Helaas roept uw antwoord van 12 september 2019 weer vragen op.
U schrijft dat u op 24 juli 2019 antwoord hebt gegeven op mijn vragen hetgeen volgens mij niet het
geval was. In mijn eerste mail heb ik de volgende vraag gesteld "Is het niet meer publiceren van WOB

verzoeken en antwoorden besloten via een raadsbesluit, een college besluit of een ambtelijke besluit en
door welke afdeling ? In mijn tweede mail heb ik de volgende vragen toegevoegd "Wanneer is dat besluit
genomen ? " en daar burgemeester Witteman een sterk voorvechter was van enige transparantie heb ik
de vraag gesteld "Was hij van die beslissing op de hoogte ? Op die vragen heb ik nog steeds geen direct
antwoord gekregen.
U schrijft er waren geen uniforme handelingsrichtlijn en de WOB verzoeken werden decentraal
behandeld hetgeen leidde tot een niet goede behandeling met verschillende gevolgen en dat is in 2017
ook niet voor nieuwe WOB verzoeken goed ingericht. Dat was aanleiding om de WOB-verzoeken en
besluiten niet meer te publiceren.
U schrijft dat geen het besluit is geweest om niet meer te publiceren wat mij zeer ongeloofwaardig
overkomt want het kan toch niet zo zijn dat iets niet meer gepubliceerd wordt zonder dat iemand
besloten heeft om dat niet meer te doen. Want dan kan ik alleen maar vaststellen dat het een nog
grotere wanorde is binnen de gemeentelijke organisatie is als ik al ervaren heb. Ik krijg sterk de indruk
dat iedere ambtenaar maar wat doet wat hem goed dunk. Ongelooflijk.
Ook het niet nemen van een besluit is een besluit Burgemeester Witteman heeft het besluit genomen
om die zaken te publiceren. U noemt dat een initiatief maar ik noem dat een besluit want het is door
een afdeling uitgevoerd. Ik neem aan dat u dat met mij eens bent ?
In 2017 was al bekend dat de afhandeling van WOB verzoeken niet juist gebeurde en tot op heden, bijna
twee jaar na de vaststelling, is er nog geen uniforme handelingsrichtlijn ingevoerd. Hoe kan dat ? U
gebruikt de pluralis majestatisch in de zin zoals aangeven richten wij dit nu in overleg met de directie nu
anoers in, wie zijn wij en met welke directie wordt het overleg gevoerd ?
Is mijn conclusie juist dat het onprofessioneel handelen en onkunde verdoezeld moeten worden door de
WOB verzoeken en besluiten niet meer te publiceren en de ingevoerde transparantie door burgemeester
Witteman met zijn overlijden ten grave is gedragen ?
Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
met vriendelijke groet.

A.W. Koot Schokkingstraat 13 3601 XL Maarssen

19-9-2019 15:41
Aan
Geachte heer Koot,
Wederom dank voor u reactie. U geeft naar aanleiding van de eerdere beantwoording op uw vragen
nog de volgende vragen te hebben:
1.

is het niet meer oubliceren van WOB verzoeken en antwoorden besloten via een
raadsbesluit, een college besluit of een ambtelijke besluit en door welke afdeling?
Wanneer is dat besluit genomen? Was hij van die beslissing op de hoogte?
Zoals wij in eerdere beantwoording hebben aangegeven, is er geen sprake geweest van een
besluit om de Wob-verzoeken te publiceren en ook geen besluit geweest om er niet meer mee
verder te gaan, dit is bij ons dan ook niet bekend.

Biz. 7
2.

Ook het niet nemen van een besluit is een besluit. Burgemeester Witteman heeft het
besluit genomen om die zaken te publiceren. U noemt dat een initiatief maar ik noem
dat een besluit want het is door een afdeling uitgevoerd. Ik neem aan dat u dat met mij
eens bent?
Het publiceren van de Wob-verzoeken was een initiatief van Burgemeester Witteman. Dit
initiatief is door de ambtelijke organisatie uitgevoerd. Zoals in de beantwoording van vraag 1 is
aangegeven, is er geen sprake geweest van een besluit.

3.

In 2017 was al bekend dat de afhandeling van WOB verzoeken niet juist gebeurde en tot
op heden, bijna twee jaar na de vaststelling, is er nog geen uniforme handelingsrichtlijn
ingevoerd. Hoe kan dat? U gebruikt de pluralis majestatisch in de zin zoals aangeven

richten wij dit nu in overleg met de directie nu anders in, wie zijn wij en met welke
directie wordt het overleg gevoerd?
De gemeente heeft op dit moment de ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast is er
sprake van het wetsvoorstel Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) waarvan verwacht wordt
dat deze in 2020 kan intreden als de Tweede Kamer instemt met de wet. Dit was onder
andere aanleiding voor de gemeente om een uniforme handelingsrichtlijn op te stellen.
Medewerkers van het team juridische zaken zijn hiermee bezig.
4.

Is mijn conclusie juist dat het onprofessioneel handelen en onkunde verdoezeld
moeten worden door de WOB verzoeken en besluiten niet meer te publiceren en de
ingevoerde transparantie door burgemeester Witteman met zijn overlijden ten grave is
gedragen?
Aan het publiceren van Wob-verzoeken zit nog geen verplichting. De gemeente wil wel dat
Wob-verzoeken gepubliceerd kunnen worden in verband met transparantie. Wij zijn daarom
bezig met het implementeren van een nieuwe werkwijze voor het behandelen van Wobverzoeken. Het implementeren hiervan vergt echter enige tijd.

Uit uw vervolg vragen maken wij op dat u het niet eens bent met de beantwoording op uw vragen. Wij
betreuren dit. Op dit moment is de beantwoording van deze mail en van vorige beantwoording, de
stand van zaken inzake het (niet) publiceren van de Wob-verzoeken. Wij gaan er vanuit u met
bovenstaande reactie voldoende, transparant en duidelijk te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

EndettKMenlaan 1.3601 GR Maarssen
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VERZONDEN 3 1 OKI 2013
Geachte heer KooL
Op 21 juli 2019 ontvingen wij van u een mailbericht met daarin vragen inzake de publicatie van Wobverzoeken op de gemeente site.
STanShg^n'Iï^rete ma^

21 juli 2019 hebben wij meerdere

gecommuniceerd waarbij wij uw vragen hebben beantwoord. Op 23 september 2019 heeft u
telefonisch contact opgenomen met betrekking tot deze vragen. U heeft in dit gesprek ^ng^even
het niet eens te zijn met de beantwoording van uw vragen in de eerdere mailcommunicatie. Ondanks
dat wij naar onze mening antwoord hebben gegeven op uw vragen gaf u aan daarover met tevreden

te zijn.
Omdat u steeds op dit onderwerp terugkomt en naar onze mening dezelfde vragen blijft stellen,
maken wij op dat u het niet eens bent en blijft met onze antwoorden. Wij zi^ echter van mening dat
Uritin onze eerdere correspondentie en telefonisch contact u voldoende hebben geïnformeerd over
het plaatsen van Wob-verzoeken op onze website. Wij vinden het jammer dat voor u deze
antwoorden niet voldoende zijn. Echter, meer informatie hieromtre^ er
mening met te
geven. Voor vragen over dit onderwerp verwijzen wij u naar onze eerdere antwoorden.

duidelijk hebben geïnfomneerd over dit ondenwerp.
Met\vriendelijke groet.
Burdemeester en wethoudejp van Stichtse Vecht
nanSbns hen.

Dennis Goris

Teammanager Juridische Zaken
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