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Voorgesteld raadsbesluit

De heer Rensing op zijn verzoek inzage te verstrekken in de namen, curricula en nevenfuncties
van de leden van de bezwarencommissie zoals door hen verstrekt bij toetreding tot de commissie,
met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens en persoonlijke gegevens omdat
openbaarmaking van deze gegevens niet opweegt tegen een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van de leden van de commissie.
Samenvatting

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur heeft de heer Rensing inzage verzocht in de cv's
en nevenfuncties van de leden van de bezwarencommissie die de raad adviseert over bij hem
ingediende bezwaarschriften. Er is geen reden deze informatie te weigeren, wel bepaalt het eerste
lid van artikel 10 Wob eerste volzin en onder d dat het verstrekken van informatie achterwege blijft
als het persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet
bescherming persoonsgegevens. Deze uitzondering geldt niet indien de verstrekking kennelijk
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
Aanleiding

De heer Rensing heeft bij het college inzage gevraagd in deze informatie. Omdat het college geen
bezwarencommissie met externe leden kent, is het verzoek doorgestuurd naar de gemeenteraad,
die in de vergadering van 7 maart 2013 de beslissing op het verzoek met 4 weken heeft verdaagd.
Kader

Wet openbaarheid van bestuur
Wet bescherming persoonsgegevens
Argumenten

De Wob bepaalt dat iedereen een verzoek kan indienen om informatie die is neergelegd in
documenten. Daarvoor hoeft de aanvrager niet aan te tonen dat hij daarbij enig belang heeft. Het
ingediende verzoek is daarom getoetst aan de weigeringsgronden van de Wob.
Uitvoering van besluit

Dit besluit wordt uitgevoerd door toezending van de gevraagde informatie met weglating van de
persoonsgegevens die onder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vallen.
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