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L.].MEIRESONNE 

Gemeenteraad en openbaarheid van bestuur 

Inleiding 

Dit jaar zijn weer grote groepen pas gekozen raads
leden toegetreden tot het hoogs te bestuursorgaan 
van de gemeenten in Nederland. Velen met j a ren
lange ervaring, velen ongetwijfeld voor de ee rste 
keer . Er zijn op all erl ei plaatsen trainingsbijeen
komsten georganiseerd om de a.s. raadsleden ver
trouwd te maken met de vele onderdelen van hun 
nieuwe taak. Nadat ik dit voorjaar tijdens één van 
zu lke bijeenkomsten de openbaarheid van bestuur 
had behandeld , leek het me een zinnige gedachte 
de hoofdlijnen van da t betoog nog eens op een rij 
te zetten; misschien dat ook anderen er iets mee 
kunnen doen. 
Het uitgangspunt van mijn betoog is dat ons de
mocratisch stelsel is gebaseerd op door de bevol
king - via verkiezingen - aan gekozen vertegen
woordigers gegeven vertrouwen om de gemeente 
te besturen. Dit verhaal gaat ook op voor provin
ciaal en landelijk bes tuur, maar voor de eenvoud 
blijf ik me beperken tot de gemeente. De in een 
gemeente gekozen raadsleden kie'zen weer wet
houd er , aan wie ook vertrouwen word t gegeven 
om het dagelijks bestuur van de gemeente te vor
men. 

De kiezers hebben in deze constructie éénmaal 
in de vier j aren de mogelijkheid de amens telling 
van die vertegenwoordiging te veranderen. Velen 
vinden dat onbevredigend. Zij zouden tussentijds 

wel wijzigingen willen kunnen aanbrengen. Wat 
wel mogelijk is, is om tussentijds invloed uit te oefe
nen op de besluitvorming van onze gekozen verte
genwoordigers. We spreken in dit verband wel van 
een verschuiving v:tn de represen tatiedemocratie 
naar de participa ti edemocratie. Die participatie 
kan zichtbaar worden in een actiefvoorli ch tings
en inspraakbeleid . 

Wie zich wat verder verdiept in de mogelijkhe
den van beïnvloeding van het bestuur, ontdekt al 
gauw dat er op dat gebied nog veel verbeteringen 
mogelijk zijn, maar de ontwikkeling naa r meer in
vloed is er zeker. In dit artikel wil ik proberen aan 
te geven welke rol de openbaarheid van bestuur 
hierbij kan spelen. Ik hoop daarb ij aan te tonen 
da t de open baarheid van bestu u r het belangrij kste 
'wapen' in handen van de burger is om persoonlij
ke en co llectieve belangen te beha rtigen. Behalve 
dat zie ik de openbaarheid van bestuur teven als 
een belangrijk zo niet het belangrijkste middel om 
te kunnen controleren of de kiezer terech t zijn ver
trouwen aan een bepaalde partij of persoon heeft 
gegeven *. Alleen wanneer men over voldoende re
levante inform atie beschikt, kan men de besluit
vorming volgen. Deze laatste opmerking ge ldt na
drukkelijk voor minimaal twee groeperingen, de 
burger, maar ook het raadslid. Beiden kunnen met 
meer informatie de besluitvorming van raad en 
college beter volgen. Zowel raadslid als burger oe
fenen op die ma nier controle uit op het doen en 
laten van gekozen vertegen'woordigers. 

* O veral waar ik hij , zijn of hem gebruikl, bedoel ik levens 
zij of haar. 
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Wet openbaarheid van bestuur (WOB) 

Weinig wetten hebben zo' n hardnekkige kritiek 

gekregen, zowel in de ontwerpfase a ls na invoe

ring, a ls de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het 
is bijna mode om de vaagheid, halfslachtigheid, 

kortom onbruikbaarheid in brede zinnen uit te 

meten. Helaas is dat voor een groot deel terecht, 

maar toch wil ik in dit artikel een aspect van de 

wet behandelen dat m.i. ten onrechte sterk onder

belicht is gebleven. Ik doel daarbij op de actieve 

openbaarheid die wordt 'geregeld ' in artikel 2 van 
de WOB. 

De bedoeling van de WOB komt nergens zo goed 

tot uiting als in de inmiddels stokoude memorie 

van toelichting bij het eerste wetsontwerp uit 

1974. Daar wordt namelijk geformuleerd dat bij 
het in werking treden van de WOB 'de bij het be

stuur opgetaste kennis tot gemeen goed word t van 

de samen leving, die met behulp daarvan beter bij 

machte zal zijn de besluitvorming te beinvloeden 

op een wijze die in een volwassen democrati ch 

bestel past'. In de wet zelf komt deze bedoeling 

r alleen nog terug in dat artike l 2 over de actieve 
openbaarheid. Kenners weten dat juist aan het 

niet naleven van dat artikel de Uuridische) sanctie 

ontbreekt. Of toch niet? Daarover later meer. 

Voor een goed begrip is het nodig nog even de 

kern van de WOB aan te geven . Een verzoek om 

informatie moet worden ingewilligd, tenzij aanne

melijk kan worden gemaakt dat een in de wet ge

noemde uitzonderingsgrond van toepassing is. 

Zelfs verzoeken om informatie over stukken die 

zijn opgesteld voor 'intern beraad ' (dus ter behan

deling in vergaderingen die in het a lgemeen niet 

openbaar zijn ) moeten worden ingewilligd. Er be

staan dan ech ter nog twee extra barrières nl. wan

neer de stukken nog 'in bewerking' zijn, dan wel 

bestuurlijke of ambte lijke persoonlijke beleidsop

vattingen bevatten. Wil een burger zinnig gebruik 

kunnen maken van dit recht op informatie, dan 

moet hij natu urlijk wel op de één of andere manier 

aan de weet kunnen komen dat er onderwerpen 
in behandeling zijn, waarin voor hem wel eens be

langrijke informatie zoukunnen schuilgaan. 

We spreken in dit verband van passieve open

baarheid, wanneer de overheid (passief) afwacht 

tot de burger met vragen komt. Om deze passieve 

informatieplicht van de overheid meer inhoud te 

geven heeft de wo B in artikel 2 een plicht tot actie

ve openbaarheid geformuleerd: 'Het overheidsor

gaan dat het rechtstreeks aangaat verschaft uit ei

gen beweging informatie over het beleid ( ... ) zod ra 

di t in het belang is van een goede en democrati. che 

bestuursvoering'. In het tweede lid van dit artikel 

wordt verder bepaald, dat dit dient te gebeuren 

in begrijpbare vorm en op een tijdstip dat burgers 

hun inzich ten tijdig ter kennis van de overheid 
kunnen brengen. Het gemeentebestuur bepaalt 

echter zelf of en wanneer iets in het belang van 

een goede en democratische bestuursvoering zal 

worden gepu bliceerd. 

Daar komt de burger niet aan te pas, zeJn niet 

met een beroep op de rechter. Als het gemeentebe

stuur geen actieve openbaarheid betracht, weet de 

burger nauwelijks en soms zelfs helemaal niet wel

ke onderwerpen er 'spelen'. Hij weet dus ook niet 

waarnaar hij moet vragen. Daarmee i de cirkel 

van openbaarheid en geheimhouding gesloten. Zo 

kon het ook gebeuren dat de evaluatiecommissie 

van de WOB in zijn tweede interimrapport moest 

verzuchten: 'De vrees bekruipt ons, dat bestuur 

en burger zich behaaglijk nestelen in een nieuw 

evenwicht. Het bestuur vertel t niet zoveel, omdat 

de burger niet veel vraagt. En de burger vraagt 

niet zoveel, omdat het bestuur hem niet duidelijk 

maakt waarnaar hij zou moeten vragen.' 't Is 

maar watje 'behaaglijk nestelen' vindt! 

Rechtsbescherming 

Samengevat ligt de zaak d us a ls volgt. De overheid 
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is op grond van de WOB verplicht verzoeken om 
informatie in te willigen, tenzij er een in de wet 

genoemde uitzonderingsgrond in het geding is. 
Weigert de overheid, dan kan de burger op grond 
van de Wet Administratieve Rechtspraak Over
heids Beschikkingen (Wet AROB ) een bezwaar
schrift indienen bij de instantie die het verzoek af
wees. Wordt, na heroverweging, het verzoek voor 
de tweede keer afgewezen, dan is het mogelijk be
roep in te stellen bij de Afdeling rechtspraak van 
de Raad van State. Zoals hiervoor al werd gesteld , 
kan de rechter niet te hulp worden geroepen als 
de overheid geen actief openbaarheidsbeleid 
voert, al was het alleen al door het ontbreken van 
een beschikking die noodzakelijk is voor de AROB

procedure. 
Ik kom daarom tot de stelling dat, wanneer een 

gemeentebestuur de actieve openbaarheid van ar
tikel2 WOB niet serieus neemt, de burger met zijn 
rechtsbescherming rond artikel I wel zo ongeveer 
op het dak kan gaan zitten. Wat formeler uit
gedrukt: het niet naleven van de plicht tot actieve 
openbaarheid frustreert het recht op passieve 
openbaarheid van de burger. 

Vertrouwen 

Hoe kan de kiezer nu nagaan ofhet bij de verkie
zingen geschonken vertrouwen door de gekozen 
besturder (s) niet is beschaamd en hoe kan het 
raadslid datzelfde vaststellen ten aanzien van zijn 
vertrouwen in het wethouder(s)? Mijn antwoord 
hierop is dat het vooral de openbaarheid van be
stuur is die deze controle mogelijk moet maken. 
Ondanks de twijfel aan het goed functioneren van 
de WOB, waarvan ik reeds melding maakte en on
danks de hierna nog naar voren te brengen proble
men over de toepassingsmogelijkheden van de 
WOB, zie ik in deze wet toch aangrijpingspunten 
die van groot belang zijn voor de individuele bur
ger, maar ook voor het raadslid. Deze aangrij-

pingspunten zie ik liggen in het politiek gebruik 
van artikel 2 van de WOB. Hoewel aan het niet 
naleven daarvan geen juridische sanctie is verbon
den, wil ik proberen aan te tonen dat dit artikel 
zich wel leent voor politieke sanctie. Als die rede
nering als juist kan worden aanvaard, zit in dit 
artikel 2 van de wo B het breekijzer om ge loten 
besturen in overdrachtelijke zin open te breken. 

Praktijk 

De praktijk brengt met zich mee dat verzoeken 
om informatie vrijwel altijd door burgemeester en ) 
wethouders worden behandeld. De gemeenteraad 
komt hier in uitvoerende (dus besluitende) zin zel
den aan te pas, tenzij bijvoorbeeld word t gevraagd 
om de notulen van een besloten raadsvergadering. 
Het is n u aan de gemeenteraad om te bepalen welk 
openbaarheidsbeleid in de gemeente dient te wor
den gevoerd. Wanneer B & W in de ogen van de 
raad een te zwak openbaarheidsbeleid voeren, 
dan staan de raad verschillende mogelijkheden 
ten dienste om daarin verandering te brengen. 
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tus
sen de actieve en de passieve openbaarheid. Ten 
aanzien van de passieve informatie kennen de ge
meentewet en de meeste reglementen van orde aan 
de raad bepaalde rechten toe waarvan de belang
rijkste zijn: 
a. het inroepen van de hulp van de gemeentesecre

taris (en bij uitbreiding het ambtelijk ap
paraat); 

b. het recht schriftelijke vragen te tell en over 
onderwerpen waarover meer klaarheid word t 
verlangd; 

c. het gebruik maken van de rondvraag in commis
sievergaderingen of het vragenuurtje tijdens de 
raadsvergaderi ng; 

d. het zwaarste middel in deze opsomming: het 
rech t van in terpellatie, dat ook kan worden aan
gewend om over bepaalde zaken (beter) te wor
den ingelicht. 
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Hoewel het hanteren van deze middelen direct te 
maken heeft met het functioneren van het indi
viduele raadslid, moet worden gezegd dat ook de 

burgers erg gebaat kan zijn bij het gebruik hier
van. Een interpellatie heeft niet zelden plaats 
onder druk van (een deel van) de achterban van 
een raadslid. 

Maar wat te doen als een raadslid ontevreden 
is over het actieve openbaarheidsbeleid dat door 
het college wordt gevoerd? Wanneer de raad of 
een deel ervan op dit punt iets wil bereiken, mag 
hij zich allereer t sterk geruggesteund weten door 
de wetgever. In het begin van dit artikel citeerde 
ik al een passage uit de MVT en ook artikel 2 van 
de WOB, waaruit duidelijk naar voren komt dat 
het ui t eigen beweging door de overheid geven van 
informatie een plicht is. De manier waarop die 
plicht ten uitvoer moet worden gelegd, is in lid 2 

van dat artikel echter uiterst mager geregeld. Er 
is daarom alle aanleiding dat gemeenteraden aan 
B & W opdragen dat vage artikel voor de eigen ge
meente en haar inwoners nader uit te werken. Het 
minste wat de raad al kan doen , is B & W op te dra
gen in een nota vast te leggen hoe de actieve open
baarheid (lees: voorlichting) vorm zou moeten 
krijgen. Vervolgens zou bovendien moeten wor
den vastgelegd aan welke regels een deugdelijke 
inspraak van de bevolking zou moeten voldoen. 
Spelregels dus voor burger en gemeentebestuur, 
waaraan beide partijen zich hebben te houden. De 
raad heeft natuuurlijk wel meer argumenten bij 
de hand om de noodzaak van een actief openbaar
heidsbeleid aan te tonen. Het is niet alleen de drei
ging van AROB-procedures, wanneer de nieuws
gierige burger toch maar eens ergens om komt vra
gen op grond van artikel I. Een gemeentebestuur 
heeft er ook zelf belang bij een beleid tot stand 
te brengen dat mag rekenen op een zekere mate 
van acceptatie. Die acceptatie zal moeilijk ont
staan, wanneer het bestuur alle besluiten in beslo
tenheid voorbakt en ze niet alleen aan de burger, 

maar misschien ook zelfs aan de raad als voldon
gen feiten voorlegt. Elk gemeentebestuur heeft be
lang en baat bij een goede relatie met de bevol
king, al was het alleeen al vanwege het negatieve 
argument dat de kiezer na vier jaar wel eens hard 
zou kunnen ingrijpen, wanneer het gevoerde be
leid hem daar aanleiding toe geeft. 

Als de raad al geen actie zou ondernemen in 
de richting van een actief openbaarheidsbeleid, 
dan kunnen ook maatschappelijke organisaties, 
wijkcomité's of actiegroepen het gemeen tebestuur 
onder druk gaan zetten. Het lijkt me voor een ge
meenteraad minstens genant wanneer men op een 
zo elementair gebied als het recht op informatie 
acties uit de bevolking nodig zou hebben om in 
actie in komen. 

Natuurlijk beseft iedereen, dat het maken van 
een nota over de voorlichting of de inspraak op 
zich nog geen actief open baarheidsbeleid tot stand 
brengt, maar het is wel de eerste aanzet zonder 
welke waarschijnlijk helemaal niets gebeurt. 

AROB-commissie 

Hiervoor werd al aangegeven dat in de A R 0 B-pro
cedure een bezwaarschrift de eerste fase vormt. 
Artikel 14 van de Wet AROB opent de mogelijk
heid het behandelen van zo'n bezwaarschrift op 
te dragen aan een commissie. Dat kan een commis
sie uit de raad zijn. De consequentie zou dan zijn 
dat deze commissie zich belast met het horen van 
de verzoeker om informatie, waarna advies wordt 
uitgebracht aan het orgaan dat in eerste instantie 
het verzoek afwees. Di t geeft de raad een belangrij
ke invloed op het collegebeleid. De raad wordt 
hierdoor veel nauwer betrokken bij het openbaar
heidsbeleid en het college voelt als het ware de hete 
adem (niet van de vijand, maar) van de raad in 
de nek. Een college kan zich moeilijk permitteren 
voortdurend af te wijken van het advies van een 
raadscommissie. Uiteraard is de kans groot dat 
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van deze constructie een sterk preventieve wer
king kan uitgaan. Ook langs deze weg heeft de 
raad dus aanzienlijk meer mogelijkheden dan op 

het eerste gezicht lijkt. 

Politieke sanctie? 

Hiervoor suggereerde ik al dat er zelfs sprake kan 
zijn van een politieke sanctie, wanneer de juridi
sche ontbreekt. Bij diverse ge legenheden heeft de 
raad de bevoegdheid B & waan de tand te voelen 
over gevoerd beleid, dus ook over gevoerd beleid 
t.a.v. de openbaarheid van bestuur. Wanneer het 
duidelijk wordt dat een bepaalde wethouder 
voortdurend afwijkt van het klaarblijkelijk door 
de raad gewenste beleid, zal hij zeker ter verant
woording kunnen /moeten worden geroepen. 
Onder bijzondere omstandigheden zou dat zelfs 
kunnen leiden tot verlies van vertrouwen in (en 
dus tot ontslag van) de betreffende wethouder(s). 
Ten aanzien van het functioneren van de bur
gemeester op dit punt kan diens beleid worden 
'meegenomen' in de door minister Van Thijn 
voorgestelde procedure bij herbenoeming. 

Een partij als D'66 die openbaarheid en demo
cratisering zo hoog in het vaandel voert, zou zich 
op alle plaatsen waar dat mogelijk is sterk moeten 
maken voor een zo goed mogelijk beleid op het 
gebied van voorlichting en inspraak. 

Op de hoogte 

Voor het goed functioneren van een raadslid is no
dig dat het zelf ook redelijk op de hoogte is van 
de werking van de wet. Wat doet een raadslid 
wanneer hem informatie wordt onthouden, waar
van hijzelf de overtuiging of minstens het gevoel 
heeft dat deze onmisbaar is voor een goede besluit
vorming? Walmeer de hiervóór al genoemde mo
gelijkheden om aan informatie te komen hem uit 
handen zijn geslagen wat rest hem dan? Als een 

raadsmeerderheid zijn motie aan het slot van een 
interpellatie afwijst, wat moet hij dan doen. Heeft 
de WOB dan iets voor hem te betekenen? 

Allereerst moet worden gezegd dat de WOB is 
geschreven in de relatie overheid-burger en dus 
niet voor de verhouding raadslidcollege. Als dat 
zo al is, dan kan de merkwaardige figuur ontstaan 
dat de burger op grond van de WOB misschien wel 
eens meer informatie zou kunnen krijgen dan het 
raadslid via zijn politieke kanalen. Dat is natuur
lijk wel al te dol. Ook de wetgever vond dit blijk
baar al te dol, want in het nieuwe ontwerp van 
de gemeentewet is een zelfstandig recht op infor
matie voor raadsleden opgenomen. Terecht, naar 
het mij dunkt; dit onderwerp i daarmee dan gere
geld op het niveau waarop het behoort te worden 
geregeld . Het doet toch al te merkwaardig aan 
wanneer een raadslid zich als burger moet 'ver
mommen' om met toepassing van de WOB infor
matie in te winnen. Toch zijn er gevallen waarin 
een raadslid zich in arren moede gedwongen zag 
informatie te vragen met een beroep op de WOB. 

De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
discrimineert raadsleden dus niet. Deze afdeling 
toetst geweigerde beschikkingen - zoals dat heet 
- marginaal, waarbij de vraag wordt beantwoord 
ofhet orgaan in redelijkheid tot dit besluit kon ko
men. Deze toetsing bevat daarbij ook wel een zeef 
om notoir gedram van een uiterst wantrouwend 
raadslid tegen te houden. Overigens sta ik op het 
standpunt dat het gedram van een raadslid wel 
zeer hevige vormen moet hebben aangenomen, 
wil een verzoek om informatie geweigerd moeten 
worden. Misschien is dat raadslid juist zo wan
trouwend geworden, omdat het dagelijks bestuur 
geheimzinnig doet en geen open kaart speelt. 

Raadslid in het riet 

In de praktijk blijkt nogal eens dat colleges van 
B & W vragen van raadsleden afweren met de ter-
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minologie van de WOB. Daarom is het goed hier 
ook nog even aandacht te besteden aan enkele van 
die argumenten waarmee het raadslid wel eens om 
de oren wordt geslagen. Voorkomen moet worden 
dat een raadslid zich met wettelijke uitzonde
ringsklui~es in het openbaarheidsriet laat sturen. 

Allereerst is het goed nog eens te wijzen op het 
bestaan van absolute en relatieve uitzonderings
gronden in artikel 4 van de wet. Uil het al eerder 
aangehaalde interimrapport over de WOB is bijv. 
gebleken dat de in de wet voorgeschreven af
weging van verschillende belangen niet of nawe
lijks plaatsvindt als de persoonlijke levenssfeer in 
het geding is . Ik pleit niet voor het snel terzijde 
stellen van het belang op bescherming van de per
soonlijke levenssfeer, maar in veel gevallen kan dat 
probleem eenvoudig hebben omzei ld door de ge
gevens die op de privacy betrekking hebben ge
woon weg te laten of wit te kalken en ze dan te 
copiëren. 

Een ander punt is de positie van een derde bij 
een verzoek om informatie. A vraagt aan de ge
meente gegevens die verband houden met B. Alvo
rens die vragen te beantwoorden zal een zorgvul
dig bestuur er vermoedelijk wel voor zorgen dat 
de mening van B hierover wordt gevraagd. Is B 
van mening dat de informatie niet moet worden 
gegeven, dan betekent dat nog niet dat het ge
meentebestuur zich klakkeloos achter die mening 
kan verschuilen. Het gemeentebestuur blijft de in
stantie die de beslissing moet nemen. De gemeente 
zal de argumenten van A én van B zorgvuldig 
tegenover elkaar moeten afwegen. Vaak kan de 
informatie in het kader van de ruimtelijke orde
ning voor nog veel meer burgers van groot belang 
zijn. B moet dan van goede huize komen, willen 
zijn argumenten leiden tot afwij zing van het ver
zoek. Ik ga hier voorbij aan wat juridisch nog mo
gelijk zou zijn om het verzoek van A 'op termijn' 
toe te slaan en die termijn te laten samenvallen 
met de beroepstermijn van de Wet AROB, waar-

binnen B dan aan de ARoB-rechter tenminste 
schorsing of vernietiging van die beschikking zou 
kunnen vragen. 

Een derde gevaar bij toepassing van de WOB is 
dat aan alle al bestaande uitzonderingsgronden er 
nog één word t toegevoegd, die is on tIeend aan ar
tikel6 van het Besluit Openbaarheid van Bestuur. 
Daarin wordt toegestaan rekening te houden met 
het belang van een vlotte voortgang van de werk
zaamheden ten stad huize. 'Het kost teveel tijd' 
wordt dan de nieuwe uitzonderingsgrond. Dit ar
tikel is echter vooral geschreven om in heel bijzon
dere gevallen een ontsnappingsweg te hebben, 
wanneer verzoeken om informatie een groot deel 
van een afdeling of bureau zouden dreigen lam 
te leggen. 

Een vierde interessant geval i om met de le
gesverordening in de hand precies te gaan becijfe
ren hoevéél inwilliging van een verzoek om infor
matie eigenlijk zou moeten kosten. Dan is het niet 
moeilijk om voor een betrekkelijk eenvoudig rap
portJ400 te vragen. Mijns inziens moet elk open
baarheid beleid erop zijn gerich t te voorkomen dal 
het recht op informatie wordt gefrustreerd door 
het in rekening brengen van onredelijk hoge kos
ten. Ook hier zal een goed evenwicht moeten wor
den gezocht tussen wat redelijk en onredelijk is. 

Ten vij fd e zou ik nog willen wijzen op de wel 
erg ruime interpretatie die kan worden gegeven 
aan de extra uitzonderingsgronden bij verzoeken 
om informatie uit stukken voor intern beraad. Het 
gaat dan om 'stukken die nog in bewerking zijn ' 
en daardoor een vertekend beeld kunnen geven 
en stukken met een 'persoonlijke beleidsopvatting 
van een ambtenaar of bestuurder'. Het gevaar 
voor een vertekend beeld kan in het algemeen vrij 
gemakkelijk worden toegelich t. Als iemand vraagt 
om een deelrapport over een bepaald onderwerp, 
dan is het toch niet zo moeilijk duidelijk te maken 
dat de visie in dit deelrapport nog niet de eindvisie 
op het totaalprobleem is? Hoe vaak gaan in het 
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kader van de inspraak niet voorlopige en onvolle
dige stukken voor discussie de wijk in? Problemen 
rond persoonlijke beleidsopvattingen zijn in het 
algemeen redelijk te ondervangen door de feitelij
ke gegevens die daarin voorkomen (en die wél 
moeten worden verstrekt) zo te groeperen dat de 
persoonlijke beleidsopvatting die men niet wil pu
bliceren, aan het eind wordt geformu leerd. Dat 
deel kan dan gemakkelijk bij het copiëren worden 
afgedekt. er zijn naar het mij voorkomt twee mo
gelijkheden om de wet uit te voeren, een moeilijke 
en een minder moeilijke. Welke mogelijkheid mijn 
voorkeur geniet, valt niet moeilijk te raden. 

Een laatste punt betreft de vraag of leden van 
de gemeenteraad in de praktijk de gelegenheid 
zouden moeten krijgen aLLe stukken die ten grond
slag liggen aan de besluitvorming, in te zien. Naar 
mijn mening moet dat in het algemeen wel kun
nen. De raad kent ook de geheimhouding plicht, 
zodat mij nauwelijks argumenten bekend zijn die 
zich zouden verzetten tegen het volstrekt delen 
van de beschikbare informatie. In gemeenten 
waar een kenniskloof tussen raad en B & W in stand 
wordt gehouden, is dus zeker werk aan de winkel. 
Vaak zullen leden van de raad geen tijd of zelfs 

zin hebben alle informatie na te lopen. Het gaat 
hier echter om de vraag of een raadslid principieel 
recht heeft op die informatie. Wil de raad met 

recht het hoogste bestuursorgaan van de gemeente 
zijn, dan is in mijn opvatting niet te verded igen 
dat de raad niet zou kunnen beschikken over alle 

(door de raad ) relevant geachte informatie. 

Tenslotte 

Over de WOB en de toepassing ervan zijn al zoveel 
artikelen verschenen dat ik niet de illusie heb hier 
een volkomen nieuw inzicht in de wet te hebben 
gegeven . Wel hoop ik enkele minder in het oog 
springende zaken in en rond de wet onder de aan
dacht te hebben gebracht van mensen die hier in 
de praktijk van hun werk, bijv. al raadslid of als 
lid van een steunfractie, veel mee te maken kunnen 

krijgen. 
Openbaarheid van bestuur is voor de democra

tie wat zu urstof is voor leven. Dus toch goed dat 
er een WOB is! 
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