Motie 2021 - 124

Motie Elektronisch indienen Wob-verzoeken
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022;
overwegende dat:
1. in Ridderkerk Wob-verzoeken op dit moment alleen schriftelijk per post kunnen worden
ingediend;
2. veel andere gemeenten en overheden ook de elektronische weg hebben opengesteld voor het
indienen van WOB-verzoeken;
3. veel werkprocessen bij de gemeente digitaal zijn of worden;
4. dat het inmiddels mogelijk is om zienswijzen via de elektronische weg in te dienen.
is van mening dat:
a. het voor burgers en bedrijven makkelijk gemaakt moet worden om een Wob-verzoek in te
dienen bij de gemeente Ridderkerk;
b. de mogelijkheid om elektronisch Wob-verzoeken in te dienen hieraan bijdraagt;
c. er mogelijkheden zijn zoals DigiD/ E-herkenning om zeker te weten door welk persoon/ bedrijf
een Wob-verzoek is ingediend;
verzoekt het college om:
1. uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 het mogelijk te maken om bij de gemeente Ridderkerk
Wob verzoeken elektronisch te kunnen indienen;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,
Victor Mijnders, CDA

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Björn Ros, GroenLinks

Jilles Soffree, PvdA

Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk

Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 388893
Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021
Samenvatting
Onderwerp is het elektronisch indienen van Wob-verzoeken. Het college wordt verzocht uiterlijk in
het eerste kwartaal van 2022 het mogelijk te maken om bij de gemeente Ridderkerk Wobverzoeken elektronisch te kunnen indienen.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.
Stemverhouding
Voor: 24 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1,
Leefbaar Ridderkerk, PvdA)
Tegen: 5 (Partij 18PLUS)
Afdoening
Afgedaan in de commissie Samen leven van 12 januari 2022 n.a.v. raadsinformatiebrief eerste
reactie aangenomen moties begrotingsraad d.d. 10 december 2021.

