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Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse en Rekenkamercommissie Teylingen 
over onderzoek uitvoering Wet Openbaarheid Bestuur: Verbeter 
openbaarheid en leesbaarheid  
 
De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen kunnen nog het nodige verbeteren bij het 
uitvoeren van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Dat is de conclusie van de 
Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse en de Rekenkamercommissie Teylingen. Op de 
websites van de gemeenten staat hoe je als inwoner een verzoek kan indienen om 
ambtelijke stukken in te kunnen zien. Die informatie kan beter en is niet makkelijk te lezen. 
Ook staat er niet dat je mondeling een verzoek kan indienen. Bij afwijzing van een verzoek is 
de motivatie niet altijd volledig.  
 
Beide Rekenkamercommissies deden mee aan een landelijk onderzoek naar de uitvoering 
van de Wob. Met die resultaten stelden de Rekenkamercommissies een verdiepende 
rapportage op voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. De Wob is op 1 mei van dit 
jaar vervangen door de Wet open overheid (Woo). Deze wet verplicht overheden alle 
stukken uit eigen beweging openbaar te maken. Desondanks kunnen burgers verzoeken 
specifieke stukken in te zien, die nog niet openbaar zijn gemaakt. De uitkomsten van het 
onderzoek geven de gemeenten een handvat om bij de uitvoering van de nieuwe wet 
verbeteringen door te voeren. 
 
De drie gemeenten hadden geen bestuurlijk beleid voor de afhandeling van de Wob-
verzoeken. En ook niet voor het actief openbaar maken van gemeentelijke informatie. Zoals 
gezegd moet dat met de invoering van de nieuwe wet wel geregeld worden. Uit het 
onderzoek blijkt verder dat de drie gemeenten  vooral praktisch te werk gingen: verzoeken 
werden sneller afgehandeld dan gemiddeld. En wanneer een verzoek niet duidelijk was, nam 
men zelf contact op met de aanvrager. De afhandeling heeft niet tot bezwaren of klachten 
geleid. 
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Noot voor de redactie niet voor publicatie 
Dit is een gezamenlijk persbericht van de rekenkamercommissie Hillegom en Lisse en de rekenkamercommissie Teylingen.  
 
Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse zie de website. 

http://www.rekenkamercommissie-hl.nl/


Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie Teylingen zie de website.  
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: 

• de heer Peter van der Velde, voorzitter rekenkamercommissie Hillegom en Lisse (06-13 51 48 36) 
• de heer Klaas Overbeek, secretaris van de rekenkamercommssie Teylingen (0252-78 35 92). 

https://www.teylingen.nl/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie.

