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ADVIES 
 

 

van de commissie voor de bezwaarschriften over het bezwaarschrift van 21 december 2021 

van  

 

 

mevrouw J.A.M. van Hulst, Broekweg 199, 5502 BB, Veldhoven 

 

 

tegen het besluit van 8 november 2021 van de gemeenteraad van Veldhoven 

 

waarbij het Wob-verzoek met betrekking tot informatie over de presidiumvergadering van 30 

juni 2021 buiten behandeling is gesteld.  

 

I. PROCESVERLOOP 

 

1. De gemeenteraad (hierna: de raad) heeft bij besluit van 8 (verzonden: 30) november 2021 

op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) het Wob-verzoek van mevrouw 

Verhulst (hierna: bezwaarmaakster) van 16 juli 2021 met betrekking tot informatie over de 

presidiumvergadering van 30 juni 2021 buiten behandeling gesteld, omdat het Wob-verzoek is 

ingediend bij de griffie en de Wob alleen van toepassing is op bestuursorganen (hierna: 

bestreden besluit).  

 

2. Bij brief van 21 december 2021 heeft bezwaarmaakster tegen het bestreden besluit bezwaar 

gemaakt. Volgens de stempel op de brief heeft de raad het bezwaarschrift op 22 december 

2021 ontvangen.  

 

3. De raad heeft een verweerschrift ingediend. 

 

II. SAMENVATTING BEZWAAR 

 

Het bezwaarschrift bevat, samengevat, de hierna genoemde argumenten: 

 

1. Op grond van artikel 5 van het Reglement van Orde van de Raad van de gemeente 

Veldhoven maakt het presidium deel uit van de gemeenteraad. Het betreft een 

raadscommissie in de zin van artikel 82 van de Gemeentewet. In die zin is de Wob van 

toepassing op het presidium en informatie die zich onder het presidium bevindt. 

2. Het besluit is in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 

onvoldoende zorgvuldig voorbereid en in strijd met artikel 3:46 van de Awb onvoldoende 

draagkrachtig gemotiveerd. 

3. Mr. drs. A.C.M. Brom van Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau (hierna: gemachtigde) 

verzoekt om vergoeding van de kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand in 

bezwaar. 

 

III. HOORZITTING 

 

De commissie voor de bezwaarschriften (hierna: commissie) heeft op 28 april 2022 een 

hoorzitting gehouden. Op de zitting is bezwaarmaakster met haar gemachtigde verschenen en 

heeft de raad zich laten vertegenwoordigen. De commissie heeft in haar oordeelsvorming 

datgene wat op de zitting is besproken betrokken. 

 

 

 

 



Dossiernummer 21.01.072 J.A.M. van  

Hulst     ADVIES 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   2/4 

IV. BEOORDELING BEZWAAR 

 

1. De commissie gaat op basis van het overgelegde dossier en dat wat op de hoorzitting naar 

voren is gebracht uit van de volgende relevante feiten en omstandigheden. 

 

1.1. Bezwaarmaakster heeft bij e-mail van 16 juli 2021 verzocht om openbaarmaking van 

alle schriftelijke stukken en anderszins opgeslagen informatie betreffende de openbare 

presidiumvergadering van 30 juni 2021. Dit Wob-verzoek is gericht aan de griffie.   

 

1.2. De raad heeft daarop het bestreden besluit genomen. Tegen dit besluit richt zich het 

bezwaar.  

 

2. De commissie dient de vraag te beantwoorden of de raad terecht en op goede gronden 

tot het buiten behandeling stellen van het Wob-verzoek heeft besloten. De commissie vindt 

van niet en overweegt daartoe als volgt. 

 

2.1. Met ingang van 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking. 

Deze vervangt de Wob. Nu de Woo geen overgangsrecht bevat voor openbaarmaking op 

verzoek, is de Woo met ingang van 1 mei 2022 ook van toepassing op informatieverzoeken die 

voordien zijn ingediend en waarop het bestuursorgaan nog niet heeft besloten of op 

bezwaarschriften gericht tegen besluiten op Wob-verzoeken waarop voor die datum is beslist. 

De raad dient daarom op het bezwaar te beslissen met inachtneming van de bepalingen van de 

Woo.  

 

2.2. Op grond van artikel 2.1 van de Woo wordt onder document verstaan: een door een 

orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, opgemaakt of ontvangen 

schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt 

met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college. Onder publieke informatie 

wordt in de Woo verstaan: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan, 

persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die krachtens artikel 2.3 

door een bestuursorgaan kan worden gevorderd. Op grond van artikel 2.2 van de Woo is de 

wet van toepassing op bestuursorganen. 

 

2.3. De commissie constateert dat in artikel 5 van het Reglement van orde van de Raad 

2018 (hierna: RvO) is bepaald dat de raad een presidium heeft, dat afstemmend overleg voert 

over zaken die van bijzonder belang zijn voor de uitoefening van zijn taken. Het presidium 

bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters. De griffier is in elke vergadering van het 

presidium aanwezig. In het zesde lid van dit artikel is bepaald dat onder de zorg van de griffier 

een samenvattend verslag van het besprokene in de presidiumvergadering wordt opgesteld.  

 

2.4. In de toelichting op het RvO is onder meer het volgende over het presidium 

beschreven: 

 

“Het presidium heeft voornamelijk een algemeen adviserende rol (aanbevelingen aan 

de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad). Diverse gemeenten hebben dit 

takenpakket uitgebreid met meer inhoudelijke taken. De VNG is van mening dat het presidium 

voor wat betreft de inhoudelijke aspecten van het raadswerk een ondergeschikte rol dient te 

vervullen omdat anders het gevaar bestaat dat er binnen de raad een nieuw bestuursorgaan 

wordt gecreëerd, hetgeen niet strookt met de Grondwet, die het primaat immers expliciet bij 

de raad legt (artikel 125, eerste lid, van de Grondwet).” 
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2.5. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat het presidium onderdeel 

is van de raad, althans ten dienste staat van het functioneren van de raad. In zoverre kan 

geen onderscheid worden gemaakt tussen stukken die berusten bij de raad en stukken die 

berusten bij het presidium. Het verslag van de presidiumvergadering en andere documenten 

ten behoeve van de presidiumvergadering moeten daarom worden aangemerkt als 

documenten die bij de raad berusten. Of het presidium kan worden aangemerkt als 

raadscommissie of bestuurscommissie als bedoeld in artikel 82 en artikel 83 van de 

Gemeentewet acht de commissie in dit verband niet van doorslaggevend belang. 

 

2.6. In artikel 4.1 van de Woo is bepaald dat eenieder een verzoek om publieke informatie 

kan richten aan een bestuursorgaan. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te 

stellen.  

 

2.7. Gezien de inhoud van het Wob-verzoek en wat hiervoor is overwogen ten aanzien van 

de rol van het presidium, is naar het oordeel van de commissie duidelijk dat bezwaarmaakster 

heeft verzocht om documenten die berusten bij de raad. Dat het verzoek is gericht aan de 

griffie, is niet bepalend voor het in behandeling nemen van het verzoek. Zoals de raad in het 

bestreden besluit zelf al stelt, beschouwt hij het verzoek als ingediend bij de raad. Evenmin is 

van belang dat het presidium en de griffie zelf geen bestuursorgaan zijn. Het verzoek heeft 

betrekking op stukken die berusten bij de raad en kan op grond van dat argument niet buiten 

behandeling worden gelaten.  

 

2.8. Ten aanzien van de inhoud van het besluit merkt de commissie op, dat daarin is 

vermeld:  

 

“De gevraagde documenten berusten niet bij de gemeenteraad.”  

 

Daarmee heeft de raad (ook) een inhoudelijk besluit genomen op het Wob-verzoek. Dat volgt 

uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 

commissie staat op het standpunt dat een besluit om een Wob-verzoek niet te behandelen dat 

tevens een inhoudelijk besluit is, innerlijk tegenstrijdig is. Hiermee is komen vast te staan dat 

het besluit van de raad reeds hierom op onjuiste wijze tot stand is gekomen. 

De stelling van de raad tijdens de hoorzitting dat noch sprake is van een inhoudelijke 

beslissing op het Wob-verzoek, noch van een besluit op grond van artikel 4:5, eerste lid, van 

de Awb kan de commissie in het licht van het voorgaande ook niet volgen.  

Op de hoorzitting is van de zijde van de raad erkend dat er een opname is gemaakt van de 

presidiumvergadering van 30 juni 2021 en dat op basis daarvan een verslag is gemaakt. Nu de 

documenten van de presidiumvergadering gelden als documenten die berusten bij de raad, is 

de stelling dat de gevraagde documenten niet bij de raad berusten onjuist.  

 

3. Het doel van (de Wob en) de Woo is de informatievoorziening ten behoeve van de 

controle op de goede en democratische bestuursvoering van bestuursorganen. Daartoe is het 

uitgangspunt de openbaarheid van publieke informatie. Het bestreden besluit is onjuist en 

verwarrend en is daardoor genomen in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

motiveringsbeginsel. Het uitgangspunt zou moeten zijn dat de verzoeker geholpen wordt bij 

het opvragen van informatie. De commissie kan daarom niet bevroeden waarom de raad met 

een formalistische opstelling het verzoek buiten behandeling heeft gesteld dan wel heeft 

afgewezen. Het bezwaar is gegrond en het bestreden besluit dient te worden herroepen. De  

raad dient een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de overwegingen van de 

commissie.   
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V. VERZOEK OM KOSTENVERGOEDING 

 

In bezwaar heeft de gemachtigde verzocht om vergoeding van de kosten voor door een derde 

beroepsmatig verleende rechtsbijstand. 

 

In artikel 7:15 Awb is bepaald dat de kosten, die de belanghebbende in verband met de 

behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, door het bestuursorgaan 

uitsluitend worden vergoed op verzoek van de belanghebbende voorzover het bestreden 

besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.  

 

De kosten waarop de vergoeding uitsluitend betrekking kan hebben en de wijze waarop het 

bedrag van de kosten wordt vastgesteld kunnen worden ontleend aan het Besluit proceskosten 

bestuursrecht (Bpb). De beslissing op het verzoek om schadevergoeding maakt, voor wat 

betreft de kosten van rechtsbijstand in de bezwaarschriftenfase, onderdeel uit van de 

beslissing op het bezwaarschrift. 

 

Het bestreden besluit is in strijd met het recht genomen en die onrechtmatigheid is bovendien 

aan de raad te wijten. Daardoor moet het besluit worden herroepen. Daarmee ontstaat op 

grond van artikel 7:15 Awb een vergoedingsplicht van kosten van door derden verleende 

rechtsbijstand. Deze vergoeding heeft uitsluitend betrekking op het verschijnen op de 

hoorzitting, aangezien het bezwaarschrift door bezwaarmaakster zelf is ingediend. Dit heeft de 

gemachtigde van bezwaarmaakster desgevraagd ook op de hoorzitting bevestigd. 

 

Voor het verschijnen in een hoorzitting kent het Bpb één punt toe. De waarde van een punt 

bedraagt € 541,-. Het Bpb kent ook wegingsfactoren, die door het gewicht van de zaak 

bepaald worden. De commissie meent, dat het hier om een gemiddeld gewicht van de zaak 

gaat. Daarvoor hanteert het Bpb de factor 1. De totale vergoeding van de kosten van de 

bezwaarschriftenprocedure komt daarmee op € 541,- (1 x € 541,- x factor 1). 

 

VI. ADVIES 

 

De commissie adviseert de raad: 

1. het bezwaar gegrond te verklaren; 

2. het bestreden besluit te herroepen; 

3. een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de overwegingen van de commissie 

en 

4. een vergoeding voor de kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand van € 541,- 

toe te kennen.  

 

Aldus vastgesteld op 12 mei 2022. 

 

DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN, 

de secretaris,     de voorzitter, 

     

mw. mr. A.E.Y. Vliegenberg   mr. A.A.M. Kuijken 


