
M O T I E   

Openheid is een groot goed 

 

Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda  

De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 21 juli 2022, 

 

                                       

Fractie SP Fractie D66 Bredase VVD   Fractie GroenLinks  Fractie PvdA 

Michel Verschuren Lottie van Kelle Eddie Förster Thom Dijkstra  Younes Nahnahi 

 

 

Fractie LPF Fractie 50plus  Fractie PvdD  Fractie Breda Beslist Fractie FvD 

Iwan Dienjes Peter Jong Tristan Schonis Esther Hereijgers  Saul van der Bijl 

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:  

We stellen vast dat:  

• Het college alle aanbevelingen overneemt van de rekenkamer; 

• Het college inmiddels al een aantal verbeteringen ingezet heeft om de Wet open overheid 
(Woo) goed vorm te geven. 

 
We hebben nagedacht over en houden rekening met: 

• De gemeente nog een aantal stappen moet zetten om de uitvoering van de Woo juist te 
laten verlopen; 

• Een open en transparante overheid in Breda het vertrouwen in de politiek vergroot; 

• Het van belang is dat ook de gemeenteraad vinger aan de pols houdt bij de uitvoering van de 
Woo; 

• Breda de achterstand ombuigt tot een voorsprong en een voorbeeldfunctie krijgt richting 
andere gemeenten en overheden in het uitvoeren van de Woo; 

• Een efficiënte organisatie nodig is om de Woo-verzoeken formeel en informeel binnen vier 
weken af te handelen; 

• De wethouder heeft toegezegd jaarlijks los van de begroting en de jaarstukken te komen 
met een aparte raadsbrief over de uitvoering van de Woo. 

 
We vragen het college om: 

• In de jaarlijkse raadsbrief en informatiesessie, te starten medio kwartaal vier 2022, 
uitgebreid te rapporteren over tenminste de volgende zaken: 

o Het aantal ingediende Woo-verzoeken, inclusief de termijn per verzoek die nodig 
was voor de afhandeling; 

o De reden(en) van eventuele overschrijding(en) van de termijn;  

Fractie CDA 

Remco Beekers 



o De wijze waarop de Woo-verzoeken worden gearchiveerd en op welke wijze de Raad 
en de Rekenkamer kunnen monitoren of de antwoorden voldoen aan de eisen van 
informatieverstrekking en privacy; 

o de termijn en manier waarop een evaluatie van de weigeringsgronden per 
afgewezen Woo-verzoek kan plaatsvinden; 

o Een analyse en evaluatie van de ambtelijke capaciteit en uitvoering; 

• De communicatie aangaande het indienen van een Woo-verzoek te verbeteren voor einde 
derde kwartaal 2022 door: 

o Het Woo-verzoek op de gemeentesite te plaatsen op de hoofdpagina in de categorie 
“Klacht, compliment, bezwaar en schade”; 

o Het doen van een Woo-verzoek is vormvrij en dit te communiceren op de Woo-
pagina binnen de gemeentesite, waarbij het voor bezoekers duidelijk is waar zij bij 
vragen over of voor hulp bij het formuleren van een Woo-verzoek terecht kunnen. 
Hierbij gebruik te maken van aanbeveling 3 uit het rekenkamerrapport als richtlijn 
voor de te tonen informatie; 

o Duidelijk op de gemeentesite te vermelden waar de antwoorden op Woo-verzoeken 
terug te vinden zijn. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Dit hebben we besloten in de openbare vergadering van 21 juli 2022.  

  
            , voorzitter  
  
 
              , griffier        

 

 

 

 


