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R.O.21.06 onderzoek Wet openbaarheid bestuur

Geacht raadslid,
In januari 2021 heeft de rekenkamer u een brief gezonden over de wijze waarop de
gemeenteraden van de vier grote steden met geheimhouding omgaan. Het thema
openbaarheid is ook breder binnen de wereld van de lokale rekenkamers opgepakt.
De vereniging van lokale rekenkamers, de NVRR, organiseert dit jaar een zogeheten
DoeMee-onderzoek, waar tientallen lokale rekenkamers met een gelijkluidende
vraagstelling en tegelijkertijd in participeren. Het onderwerp betreft de Wet
openbaarheid bestuur. Ook de Rekenkamer Rotterdam doet aan dit project mee, net
als de rekenkamers van de andere G4-gemeenten.
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?’.
Voor het onderzoek heeft de NVRR een extern bureau ingehuurd. Voor Rotterdam zal
de dataverzameling echter onder volledige regie en verantwoordelijkheid van de
Rekenkamer Rotterdam plaatsvinden.
Het onderzoek zal in oktober 2021 voor elke deelnemer afzonderlijk uitmonden in
een factsheet. Dat is op dat moment nog geen volledige en volwaardige
rekenkamerrapportage. Afhankelijk van de bevindingen in de factsheet zal de
rekenkamer besluiten over de wijze van rapportage aan de raad of over eventueel
aanvullend en verdiepend onderzoek – al dan niet opnieuw in G4-verband. De
rekenkamer zal u daarover tegen die tijd nader informeren.

Voor nu hoop ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. P. Hofstra RO CIA
directeur
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