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In het recente verleden zijn enkel e verzoeken om informatie ingevolge
de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob) bi j PS ingediend. Door
het vastgestelde vergaderschema konden deze verzoeken ni et binnen
de geldende termijnen afgehandeld worden.

Bevoegdheid

PS

Wat stelt het Presidi um voor?

De beslui tvorming over verzoeken om informatie ingevolge de Wob
mandateren aan de voorzitter van PS, met een ondermandaat aan de
statengriffier voor de administratieve handelingen

Argumenten

Het Presidi um heeft over de principiële keuze tussen mandaat en
delegatie gesproken. Omdat men verantwoordelijk wil bl ijven en
mandaat juridisch mogelijk is, stelt het Presidi um voor de
beslui tvormende bevoegdheid te mandateren. Hierdoor kan aan de
geldende termijnen worden voldaan en hoeven geen vergoedingen
ingevolge de Wet dwangsom bi j ni et tijdig beslissen meer betaald te
worden.

Doelen en effecten

Het doel is tijdi ge besluitvorming en het voorkom en van vergoedingen
vanwege niet tijdig beslissen.

Control eren

Al s gevolg van de mandaatconstructie worden besluiten namens PS
genomen. PS bl ijft dus verantwoordelijk en kan di entengevolge ook
de ui tvoering van di t mandaatbesluit controleren.

Uitvoering

Beslui tvorming door de voorzitter van PS en administratieve
handel ingen door de statengriffier.

Informeren

n.v.t.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

n.v.t.
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Samenvatting:
Voor een efficiënte afdoening van verzoeken om informatie ingevolge de Wet openbaarheid van
bestuur is het wenselijk afdoening en besluitvorming te mandateren. Het voorstel is de besluitvorming
over verzoeken om informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur te mandateren aan de
voorzitter van PS, met een ondermandaat aan de statengriffier voor de administratieve handelingen.
Wat willen we bereiken?
Een beslissing op verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is gebonden aan
wettelijke termijnen. Gelet op het vastgestelde vergaderschema van de plenaire vergaderingen van
PS van Zeeland en gelet op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, is het wenselijk dat
een aantal bevoegdheden inzake de afhandeling van aan PS gerichte Wob-verzoeken, in mandaat en
tijdig worden afgehandeld.
Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Besluiten op Wob-verzoeken worden tijdig afgedaan waardoor er hiervoor geen vergoedingen
ingevolge de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen hoeven worden uitgekeerd.
Wat doen we daarvoor?
Er zijn twee mogelijkheden om aan PS-gerichte Wob verzoeken tijdig af te doen: mandaat en
delegatie. Bij mandaat worden de Wob-besluiten vastgesteld namens PS en bij delegatie draagt PS
die bevoegdheid – inclusief de verantwoordelijkheid – over. Delegatie is in juridische zin een zwaarder
middel en vraagt daarmee een andere overweging. In het presidium is over deze keuze gesproken en
geconcludeerd dat men verantwoordelijk wil blijven voor de besluitvorming over informatieverzoeken
ingevolge de Wob.
Het presidium stelt dientengevolge voor aan provinciale staten om hun besluitvormende
bevoegdheden ingevolge de Wob te mandateren aan de voorzitter van PS. Tevens stelt het presidium
voor in te stemmen met het verlenen, door de voorzitter, van ondermandaat voor praktische zaken als
termijnbewaking, termijnverlengingen, doorzending en andere administratieve handelingen aan de
statengriffier.
De voorzitter van PS heeft ingestemd met de mandaatverlening en zal het ondermandaat voor de
hiervoor genoemde praktische zaken verlenen aan de statengriffier.
Voor de goede orde wordt nog vermeld dat dit mandaat niet het beslissen op bezwaar omvat.

Onderwerp:

Mandaatbesluit afhandeling Wob-verzoeken Provinciale Staten van Zeeland 2014
Juridische toetsing
Over dit advies is extern juridisch advies ingewonnen. De adviseur geeft aan dat dit voorstel om de
volgende reden juridisch houdbaar is: de regeling in art. 166 Provinciewet – die mandaatverlening
mogelijk maakt door het college van gedeputeerde staten aan één of meer van zijn leden – kent geen
equivalent voor provinciale staten. Dat is niet onlogisch, immers de voorzitter van provinciale staten is
geen lid van provinciale staten (anders dan bij gedeputeerde staten waar hij voorzitter en tevens lid is
– art. 9 jo. 34 Provinciewet). Dat bij gebrek aan een equivalente bepaling teruggevallen mag worden
op de algemene bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht blijkt omdat een mandaat ook
mogelijk is zonder wettelijke basis.
Wat mag het kosten?
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Het Presidium,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,
Drs. P. Joosse, griffier.
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Onderwerp:
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De Staten der provincie Zeeland,
-

gelezen het voorstel van het Presidium van 15 september 2014;
gelet op artikel 10:1 jo. 10:4 Algemene wet bestuursrecht;
gelet op de artikelen 4:17 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:
-

-

-

dat een beslissing op verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gebonden is
aan een wettelijke termijn;
dat het, gelet op het vergaderschema van de plenaire vergaderingen van Provincie Staten van
Zeeland en gelet op de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, wenselijk is dat een
aantal bevoegdheden inzake de afhandeling van aan PS-gerichte Wob-verzoeken, in mandaat
worden afgehandeld;
dat Provinciale Staten hun bevoegdheden terzake, behalve het nemen van een beslissing op
bezwaar, in mandaat wensen over te dragen aan hun voorzitter en instemmen met ondermandaat
voor (praktische) zaken als termijnbewaking, termijnverlengingen, doorzending en andere
administratieve handelingen aan de statengriffier;
dat de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland instemt met de mandaatverlening en door
deze, voor de hiervoor genoemde praktische zaken, ondermandaat verleent aan de statengriffier.

besluiten
de bevoegdheden tot het nemen van een beslissing op verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid
van bestuur, gericht aan en of vallend onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten van
Zeeland, te mandateren aan de voorzitter van Provinciale Staten

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland besluit
voor deze tot ondermandaat aan de statengriffier als hiervoor in de overwegingen genoemd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 26 september 2014.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

Drs. P. Joosse, griffier.
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