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Verplichtingen per 1 mei 2022 ivm Wet open overheid (Woo)

Geachte raad,
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. Deze wet komt
in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) en treedt voor een aantal
zaken direct in werking.
In deze Raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over deze nieuwe wet.
De bedoeling van de Woo is om overheden transparanter te maken en informatie beter
vindbaar en raadpleegbaar te maken.
Eén van de nieuwe verplichtingen ten opzichte van de Wob, is om een Woo-contactpersoon
aan te wijzen. Bij deze personen kunnen burgers terecht met vragen over de
beschikbaarheid van bestuursinformatie. De informatie over de Woo-contactpersoon is
vermeld op de gemeentelijke website bij het onderdeel over de Woo.
Daarnaast kunnen verzoeken om informatie openbaar te maken nu ook via de elektronische
weg worden ingediend. Hiervoor is een webformulier vastgesteld dat op de website is te
vinden. Voor een elektronisch verzoek dient dit vastgestelde formulier te worden gebruikt.
Verder is het mandaat om te besluiten op Wob-verzoeken aangepast aan de Woo.
De uitvoering van de wet zal structureel een plaats krijgen in de begroting. In de
jaarrekening wordt daarover verantwoording afgelegd. Hiermee voldoen we tevens aan één
van de wettelijke verplichtingen die de wet daarover stelt.
Een groot deel van de Woo, namelijk het deel dat ziet op het actief openbaar maken van
overheidsinformatie, is echter nog niet in werking getreden. Het grote verschil tussen de
Woo en de Wob is de aandacht voor het actief openbaar maken van een 11-tal
informatiecategorieën.
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Deze categorieën zullen gefaseerd in werking treden, de planning daarvan is nog niet
bekend. Voor het volledig implementeren van de 11 categorieën staat een periode van 5
jaar. Op een later moment wordt u hierover nader geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke

drs. A.R.B. van den Tillaar
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