COLUMN BURGEMEESTER

De burgemeester
neemt u mee...
Soms schrijven wij als overheid
brieven waarvan je in alle oprechtheid af kunt vragen of de ontvanger nu echt begrijpt wat we bedoelen. Ook zijn sommige brieven
voor de ontvanger niet logisch. Zo
moeten wij bij een positief besluit,
waarbij het verzoek van een aanvrager op alle punten gehonoreerd wordt, toch aangeven hoe
er bezwaar gemaakt kan worden.
Het resultaat is dat de ontvanger
gaat twijfelen of hij/zij de brief nu
echt goed begrepen heeft. Ook het
positieve van de boodschap wordt
zo ontkracht omdat het grootste
deel van de tekst gewijd wordt aan
hoe er bezwaar gemaakt kan worden. Dat gaan we binnenkort veranderen. Onze medewerkers volgen deze maand een schrijfcursus
en we gaan daarbij de maximale
ruimte in de wet opzoeken. We
proberen om ambtelijke taal en
moeilijke woorden te voorkomen.
En teksten waarop een wettelijke
verplichting rust worden voortaan
in een bijlage opgenomen. Ook
standaardbrieven worden onder
de loep genomen en daar waar
nodig aangepast. We doen dit met
maar een doel, namelijk om duidelijkere en begrijpelijke brieven
aan onze inwoners te schrijven.
Vrijdag mocht ik samen met
Erica Verbeeten en Piet Vloet de
gemeentelijke voorleeswedstrijd

jureren. Altijd leuk om te doen.
En nog leuker dat dit élk jaar
georganiseerd wordt! We hadden vijf kanjers die het allemaal
fantastisch deden. Helaas kan er
maar één de winnaar zijn. En dit
is Huub Driessen van de Berg en
Beekschool. Hij gaat op 19 maart
in Goirle onze eer verdedigen bij
de volgende ronde. En wie weet
mag hij op 25 mei naar Amstelveen voor de nationale wedstrijd.
Er zijn mensen en/of bureaus
actief om doelbewust gemeenten
te bestoken met onduidelijk geformuleerde verzoeken om informatie op grond van de Wob (Wet
openbaarheid van bestuur). Het
gaat deze mensen dan niet om het
verkrijgen van informatie, maar
om dwangsommen te verbeuren
of proceskosten op te strijken.
Dit kost de overheid handenvol
tijd en geld. Iedereen wacht tot
de wetgever in actie komt tegen
deze praktijken. De gemeente Sint
Anthonis, Nuenen en GeldropMierlo hebben in deze strijd een
succes geboekt. Op 17 februari jl.
oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
namelijk dat een verzoeker misbruik van recht heeft gepleegd.
Deze uitspraak van de hoogste
bestuursrechter is belangrijk in
de aanpak van misbruik van de
Wob en heeft inmiddels landelijke aandacht gekregen. Met deze
uitspraak heeft de overheid een
belangrijk instrument in handen
in de aanpak van misbruik van de
Wob.
En bijna vergeten te melden, maar
het Cultureel Café was weer gezellig, interessant en goed bezocht.
Het onthaal in Oele Ton’s is altijd
warm en gastvrij. Het blijft een
mooi initiatief en het lijkt mij geen
geringe opgave om elke keer weer
sprekers, kunstenaars en musici
te vinden om de verwachtingen
waar kunnen maken.
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