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onderwerp : Beslissen op Wob-verzoek 

 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

overwegende dat: 

 De griffie op 16 juli 2021 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid 

van bestuur (Wob) heeft ontvangen van een fractievoorzitter; 

 Deze wet verstaat onder een document een bij een bestuursorgaan berustend 

schriftelijk stuk of materiaal dat gegevens bevat; 

 De wet bepaalt dat een ieder een verzoek om informatie neergelegd in 

documenten over een bestuurlijke aangelegenheid kan richten tot een 

bestuursorgaan; 

 De wet verstaat onder een bestuurlijke aangelegenheid een aangelegenheid 

die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen 

de voorbereiding en de uitvoering ervan; 

 Het verzoek is gericht tot de griffie (geen bestuursorgaan). Nu de griffie werkt 

ter ondersteuning van de gemeenteraad, wordt het verzoek geacht te zijn 

gericht tot de gemeenteraad (een bestuursorgaan);  

 De fractievoorzitter in dit Wob-verzoek vraagt om alle informatie die zich 

zowel op een schriftelijk stuk bevindt als opgeslagen is op een ander 

materiaal, zoals een geluidsband c.q. filmmateriaal of een gegevensdrager 

opvragen betreffende de openbare presidiumvergadering van 30 juni 2021; 

 Het presidium een orgaan is, bestaande uit de raadsvoorzitter en de 

fractievoorzitters, dat afstemmend overleg voert over zaken die van bijzonder 

belang zijn voor de uitvoering van de taken van de raad; 

 De vergaderingen van het presidium niet openbaar zijn; 

 De documenten of materialen die gegevens bevatten over de presidium- 

vergadering niet berusten bij een bestuursorgaan (in dit geval de 

gemeenteraad); 

 De documenten of materialen die gegevens bevatten over de presidium- 

vergadering niet zien op een bestuurlijke aangelegenheid; 

 De Wob niet van toepassing is op het verzoek; 

 Het verzoek niet in behandeling kan worden genomen nu niet is voldaan aan 

de vereisten voor het in behandeling nemen; 

 

gelet op: 

 Wet openbaarheid van bestuur; 

 Reglement van Orde van de raad 2018; 

 

 

  



 

2 / 2 

b e s l u i t : 
 

 

1. Het Wob-verzoek d.d. 16 juli 2021 inzake Informatie presidiumvergadering niet 

in behandeling te nemen. 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 8 november 2021 

 

 

 

 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser  M.J.A. Delhez 

griffier  voorzitter 
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