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In uw brief van 9 december 2019 stelt u ons een aantal vragen over de transparantie en publicatie
van WOB verzoeken. In deze brief geven wij het antwoord op deze gestelde vragen.
1. Hoe kan het dat in het verbeterplan groen aan de raad en de inwoners wordt verteld 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?
Zoals met u besproken tijdens de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften is door
capaciteitsgebrek binnen de gemeente dit niet gebeurd. Het bijhouden is tijdrovend werk,
onze prioriteit ligt in eerste instantie bij het toezicht houden.
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?
De gemeente heeft sinds 19 december 2019 een vernieuwde site waarbij deze tekst
achterwege is gelaten in verband met het proces tot het implementeren van een nieuwe
werkwijze voor het behandelen van Wob-verzoeken.
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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?
Er is geen sprake geweest van een besluit om de Wob-verzoeken niet te publiceren. In onze
eerdere mailberichten naar u hebben wij uw vragen over dit onderwerp reeds meerdere
keren beantwoord.
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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?
De gemeente wil dat Wob-verzoeken met bijbehorende documenten gepubliceerd kunnen
worden in verband met transparante en de komst van de nieuwe wet, Wet open overheid
(hierna Woo). Wij zijn bezig met het implementeren van een nieuwe werkwijze voor het
behandelen van Wob-verzoeken waardoor het actief publiceren van het Wob-verzoek met
bijbehorende documenten op de juiste wijze kan worden gedaan.
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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?
Wij delen uw mening niet. In 2019 heeft u meerdere malen vragen gesteld over het
publiceren van Wob-verzoeken. Wij hebben uw vragen naar onze mening voldoende,
transparant en duidelijk beantwoord met de informatie waarover wij op dit moment
beschikken.
Wob-verzoek
Daarnaast verzoekt u de gemeente op grond van de Wob tot het publiceren van de ingediende Wobverzoeken met bijbehorende documenten. Wij kunnen dit Wob-verzoek niet in behandeling nemen.
Een Wob-verzoek moet betrekking hebben op informatie neergelegd in documenten. De gemeente is
op grond van de Wob niet verplicht om antwoord te geven op vragen of om te reageren op een
standpunt. Voor het publiceren van de Wob-verzoeken met bijbehorende documenten verwijzen wij
naar het antwoord bij vraag 3. Wel kunnen wij u de Wob-verzoeken met bijbehorende documenten
van 2018 en 2019 naar u toezenden. Deze zijn immers reeds openbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
namens hen,
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