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Onderwerp Aankondiging DoeMee-onderzoek De praktijk van de Wob 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse neemt deel aan het DoeMee-onderzoek 2021 
van de Nederlandse vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR). Dit 
onderzoek heeft als onderwerp de praktijk van de Wob. 
 
Openbaarheid is geen gunst die een overheid verleent, maar een recht van een burger. Het 
stelt hem of haar onder meer in staat de overheid te controleren. Dat is geregeld in de Wob. 
Wie iets wil weten over bijvoorbeeld een bepaald besluit van de overheid kan hiervoor een 
Wob-verzoek indienen bij de betreffende overheid. Overheden moeten hier in principe 
gehoor aan geven, al kan besloten worden bepaalde informatie niet openbaar te maken. 
Bijvoorbeeld in geval van privacy- of bedrijfsgevoelige informatie. In de Wob is ook geregeld 
dat overheden binnen een bepaalde termijn op een Wob-verzoek moeten reageren. De 
rekenkamercommissie doet hieraan mee, omdat dit ook voor Hillegom en Lisse relevant is. 
Ook de rekenkamercommissie van Teylingen doet mee aan het onderzoek.   
 
De hoofdvraag van het onderzoek is: 
Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-
verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd 
aan volksvertegenwoordiging en samenleving, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en 
hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen? 
 
Het onderzoeksbureau Pro Facto voert het onderzoek in opdracht van de NVRR uit. Om de 
hoofdvraag te beantwoorden worden door het onderzoeksbureau onder andere gesprekken 
gevoerd, een vragenlijst-onderzoek uitgevoerd en documenten- en dossierstudie verricht. 
Per gemeente worden 10 dossiers onderzocht. Naast Hillegom en Lisse doen ca. 60 andere 
rekenkamer(commissie)s mee aan dit onderzoek, waardoor gemeenten met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Het onderzoek is naar verwachting in het eerste kwartaal van 
2022 gereed. 
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Met vriendelijke groet, 

 
drs. P.A.M. van der Velde 
voorzitter rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 


