
 

 

Raadsvoorstel 

 

Datum besloten 

raadsvergadering 

: 12 maart 2015   

Volgnummer : 01  door gemeenteraad openbaar gemaakt  in 

besloten raadsvergadering 

Onderwerp  : Wob-verzoek met betrekking rapport raadgever 

De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over: 

1. Het Wob-verzoek van Stichting De Transparantie inzake het rapport van raadgever mevr. mr. A.E. 
Verstand-Bogaert. 

2. De openbaarmaking van het rapport van raadgever mevr. mr. A.E. Verstand-Bogaert. 

 

Aanleiding 

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaf de gemeenteraad van Oude IJsselstreek aan een onafhankelijke 

analyse te willen over hoe het functioneren van het gemeentebestuur nog verder te verbeteren. 

Hiervoor gaf zij aan mevrouw mr. A.E. Verstand-Bogaert de opdracht: 

- Geef een analyse van de sterkten en zwakten in het functioneren van de gemeente Oude 
IJsselstreek sinds de vorming van onze gemeente in 2005. 

- Geef mede aan de hand daarvan een advies om te komen tot 1
e
 goede werkverhoudingen tussen de 

verschillende raadsfracties en 2
e
 een gemeentebestuur dat kan rekenen op een breed kwantitatief 

en kwalitatief draagvlak van alle betrokkenen (inwoners, organisaties, etc.). 
 
Mevrouw mr. A.E. Verstand-Bogaert  presenteerde haar rapport met een mondelinge toelichting aan het 
raadspresidium op 26 januari 2015. Het is daarna in vertrouwelijkheid verspreid onder de raadsleden en 
fractieassistenten. Op 23 februari 2015 besloot de gemeenteraad de onderlinge (niet juridische) afspraak 
van vertrouwelijkheid op het rapport van mw. A.E. Verstand-Bogaert te continueren tot nadere afspraak in de 
gemeenteraad.\ 

Van Stichting de Transparantie ontving het college een verzoek tot openbaarmaking van het rapport. Het 
rapport berust bij de gemeenteraad en het college stuurt het verzoek door naar de gemeenteraad ter 
behandeling en afdoening. 

Wat wordt met beslissing bereikt 

• Een raadsbeslissing ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur.  
 

Kanttekeningen 

Juridisch advies 
Het college heeft de gemeenteraad met betrekking tot het verzoek een advies van de extern juridisch 
adviseur van de gemeente aangeboden. 

 
Burgemeester en wethouders, 

G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 

secretaris    burgemeester 


