Rekenkamercommissie Geldrop – Mierlo
Rekenkamerbrief (7 mei 2021)

Aan:

De gemeenteraad van de gemeente Geldrop Mierlo.

Van:

De rekenkamercommissie (rkc) gemeente Geldrop Mierlo.

Datum:

7 mei 2021.

Betreft:

Rekenkamerbrief aankondiging Quick scan onderzoek rkc WOB (Wet
Openbaarheid Bestuur).

In afschrift aan:

College van B&W gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeentesecretaris.

Geachte leden van de gemeenteraad,
Dit kalenderjaar heeft de rekenkamercommissie begin januari een quick scan ‘Meldingen
Openbare Ruimte (MOR)’ naar u gezonden en eind maart het onderzoek naar de doorwerking
van rekenkameronderzoeken periode 2014 -2021 aan uw raad aangeboden.
De quick scan MOR Geldrop Mierlo maakte in 2020 onderdeel uit van een groter landelijk
Doe Mee onderzoek onder regie van de NVRR (Vereniging van Rekenkamers). In 2021 is het
plan om een dergelijk Doe Mee onderzoek te doen naar de WOB (Wet Openbaarheid
Bestuur). De rkc Geldrop Mierlo heeft besloten dat Geldrop Mierlo hier ook aan mee doet. In
het najaar 2021 ontvangt de raad de rapportage over het quick scan onderzoek WOB.
Voor de volledigheid is de brief met aanvullende informatie die heden aan de
gemeentesecretaris is verzonden ter informatie bijgevoegd.
In de veronderstelling u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, de rkc Geldrop Mierlo

Sandra van Breugel
Etienne Lemmens

Geldrop-Mierlo, 07-05-2021

Van:

Rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo

Aan:

Secretaris gemeente Geldrop-Mierlo, de heer Scheltens

Betreft: Aankondiging Wob-onderzoek Rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo

Geachte heer Scheltens,
Hierbij stel ik u ervan op de hoogte dat de Rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo de komende maanden
participeert in het zogenoemde Doemee onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamer(commissie)s
(NVRR) naar de uitvoering van de Wet openbaar bestuur. In totaal nemen ca. 60 rekenkamer(commissie)s van zo'n
80 decentrale overheden deel aan het onderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Pro Facto, een gespecialiseerd onderzoeksbureau dat gelieerd is aan de
Universiteit van Groningen. De rkc is de directe contactpersoon, De centrale onderzoeksvraag 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?
Wij verzoeken u om een contactpersoon die de rekenkamercommissie kan voorzien van de benodigde documenten
en dossiers over afgehandelde Wob-verzoeken. De door de rkc gewenste documenten kunt u mailen naar de leden
van de rkc, graag voor 17 mei 2021 als dat mogelijk is. Daar de opgevraagde stukken (bijzondere)
persoonsgegevens kunnen bevatten is tussen de Rekenkamercommissie Geldrop-Mierlo en Pro Facto een
verwerkingsovereenkomst gesloten.
Daarnaast worden twee separate vragenlijsten opgesteld die de gemeente beantwoord voor dit onderzoek.
Steekproefsgewijs neemt Pro Facto interviews af met ambtenaren. Of de gemeente Geldrop-Mierlo daarin
betrokken wordt is op dit moment nog niet bekend.
Alvast zeer bedankt voor de medewerking aan dit onderzoek. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar
aanleiding van deze brief of de onderzoeksopzet, dan kunt u contact met ons opnemen.
Tot slot is goed om te informeren dat tegelijk met deze brief de raad en het college zijn geïnformeerd. over dit rkc
onderzoek. Alvast hartelijk dank voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,

Etienne Lemmens
Sandra van Breugel.

