
 

   

Vragen vanuit de raad aan het college: 
 
A. Schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO 
 
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raad  
 
C. Technische vragen (s.v.p. datum commissie- en/of raadsvergadering vermelden) 

 
 

Categorie : A 
 
Onderwerp : Wob verzoeken 
 
Naam en fractie : Jan de Nooij CDA Zevenaar 

 
 
Inleiding/Aanleiding: 
      
Met verbazing heb ik kennis genomen van het artikel in de Gelderlander van donderdag 14 
februari 2019 op bladzijde 13 van de Liemers. Mijn verbazing wil ik graag toelichten. Er is sprake 
vele honderden WOB verzoeken over alles en nog wat ingediend door 1 en de zelfde persoon. Ik 
schrik daar erg van. Het zou niet nodig moeten zijn, het kost veel ambtelijke capaciteit en 
daarmee geld van burger.  
 
 
 
Vraag/Vragen: 
 
1. Kunt u aangeven hoe vaak het de afgelopen 4 jaar is voorgekomen dat 1 en de zelfde 

persoon meerdere Wob verzoeken heeft ingediend? En kunt u daarbij aangeven om hoeveel 
verzoeken het dan ging. 

 
 2014: 
 3 personen, variërend van 2 tot 6 verzoeken per persoon. 
 
 2015: 
 6 personen, variërend van 2 tot 31 verzoeken per persoon. 
 
 2016: 
 2 personen, variërend van 2 tot 22 verzoeken per persoon. 
 
 2017: 
 2 personen, variërend van 4 tot 5 verzoeken per persoon. 
 
 2018:  
 3 personen, variërend van 2 tot 238 verzoeken per persoon. 
 
 2019 (tot heden): 
 1 persoon, 35 verzoeken. 



 

   

 
2. Overzicht van gevoerd overleg als er sprake is van vele Wob verzoeken door 1 persoon om 

te achterhalen waarom dat wordt gedaan en het in gesprek op te lossen 
 
 Persoon 1: 

- Overleg met portefeuillehouder naar aanleiding van 15 Wob verzoeken; 
- Overleg met afdelingshoofd Bedrijfsvoering en adjunct directeur naar aanleiding van 110 

Wob verzoeken. 
 
Persoon 2: 
- Overleg met diverse partijen (burgemeester, portefeuillehouders, gemeentesecretaris) op  

verschillende momenten. 
 
3. Totaaloverzicht van kosten die gepaard gaan met afhandelen Wob verzoeken 
 
 Wij houden niet standaard een overzicht bij van de kosten die gepaard gaan met het 

afhandelen van Wob verzoeken. Het is overigens ook per verzoek afhankelijk hoeveel tijd 
ermee gemoeid zal gaan. Het ene verzoek is omvangrijker dan het andere.  

 
4.    Overzicht van Wob verzoeken die voor geschillen/bezwaarcommissie en rechter zijn 

gebracht 
 

2014: 5 bezwaarschriften  
2015: 3 bezwaarschriften en 3 beroepzaken  
2016: 12 bezwaarschriften en 2 beroepzaken en 1x hoger beroep 
2017: 6 bezwaarschriften en 2 beroepzaken 
2018: 15 bezwaarschriften en 5 beroepzaken 
2019: tot dusver 1 bezwaarschrift 
 

 


