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Aanleiding / voorgeschiedenis
In deze brief leest u een korte schets van de Wet open overheid (Woo) en de implementatie ervan.

Feitelijke informatie
De overheid moet transparanter worden richting de burger. Daarvoor treedt op 1 mei 2022 de Wet 
open overheid (Woo) in werking. De Wet open overheid is de opvolger van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). 
Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van 
documenten. Het bestaande beleid van onze gemeente over transparant bestuur liep al vooruit en 
sluit aan op de nieuwe Woo. Veel is al openbaar in Heusden, maar er moet ook op termijn meer en 
actiever worden geopenbaard. Actiever openbaar maken van informatie, waarbij alle betrokken 
belangen uiteraard goed in het oog moeten worden gehouden, is een goede zaak voor het openbaar 
bestuur en dat onderschrijven wij van harte. Actief openbaar maken van informatie behoort tot de 
dienstverlening van de gemeente aan inwoners (en is uiteindelijk efficiënter dan per keer alles op 
verzoek aanleveren).

Verdere actieve openbaring dan wat uiteraard al gebeurt (de gebruikelijke verplichte publicatie van 
regelgeving etc.) is evenwel nog niet direct aan de orde. Dit wordt vanuit het Rijk in de loop der jaren 
gefaseerd ingevoerd. 
Openbaarmaking moet te zijner tijd plaatsvinden via PLOOI, een door de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld platform voor actieve openbaarmaking van 
overheidsinformatie. We zullen onze gemeentelijke werkprocessen hierop moeten aanpassen. 
Overigens is PLOOI landelijk nog in ontwikkeling en voorlopig nog niet beschikbaar.

De Woo in het kort
De Woo bevat nieuwe verplichtingen over actief openbaar maken, op orde brengen van de 
informatiehuishouding en een aangescherpte regeling van verzoeken om informatie. 
 
Actief openbaar maken van documenten in elf informatiecategorieën
Deze elf informatiecategorieën zijn: Wet- en regelgeving, Organisatiegegevens, Raadsstukken, 
Bestuursstukken, Stukken van adviescolleges, Convenanten, Jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-
verzoeken, Onderzoeken, Beschikkingen, Klachten over gedrag.

Daar zijn ook de nodige uitzonderingen op. 
Niet-openbaarheid is aan de orde als het individuele gevallen betreft, als het privacygevoelige 
informatie betreft, financiële beschikkingen, afwijzingen, handhaving en sanctie, als openbaarmaking 
geen zin heeft omdat er geen belangen van derden bij betrokken kunnen zijn of als actief openbaren 



onredelijk is (onevenredige inspanning, kosten).
Dit sluit overigens aan bij de oude Wob-criteria om een document niet-openbaar te laten zijn. 
In de praktijk zal het regelmatig voorkomen dat alleen onderdelen van een te openbaren document 
niet openbaar mogen worden. Deze documenten moeten dan vooraf worden geanonimiseerd.
 
Op orde brengen van de informatiehuishouding 
Informatie moet (goed) worden bewaard en gearchiveerd, anders kan deze informatie niet openbaar 
worden gemaakt en kan de overheid minder goed worden gecontroleerd (actieve openbaarmaking en 
transparantie is actueel na onder andere de ‘Toeslagenaffaire’).
De Woo verplicht gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen en hun digitale 
overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Dit staat ook in de Archiefwet.

De gemeente zal per 1 mei 2022 over ten minste één contactpersoon moeten beschikken die goed 
thuis is in de Woo en informatiehuishouding, ter beantwoording van vragen van het publiek over de 
beschikbaarheid van informatie (laagdrempelig en klantvriendelijk).
Deze functie is belegd bij een van beide seniorjuristen van het cluster Kwaliteitscontrol, die tot nu toe 
ook Wob-coördinator was, in nauwe samenwerking met de andere seniorjurist, de privacy-officer en 
de beleidsmedewerker Documentaire informatievoorziening. 

Verzoeken om openbaarmaking informatie
Daarnaast kent de Woo de in de Wob gebruikelijke regeling voor het op verzoek openbaar maken en 
verstrekken van documenten (passieve openbaarheid). Deze is in wezen niet veel veranderd; er 
gelden bijv. dezelfde absolute en relatieve uitzonderingsgronden, maar deze zijn op enkele punten 
aangevuld en aangescherpt.
 
De Woo verruimt enerzijds de openbaarheid van persoonlijke beleidsopvattingen: persoonlijke 
(subjectieve) beleidsopvattingen in documenten voor de formele bestuurlijke besluitvorming moeten, 
als daar om wordt verzocht, in beginsel, zij het in niet tot personen herleidbare vorm, openbaar 
worden gemaakt (tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad). 
Anderzijds gelden ook hier weer de algemene uitzonderingen op openbaarheid (zoals bescherming 
persoonlijke levenssfeer, voorkomen onevenredige benadeling). Overigens is in het eerder door het 
college vastgestelde beleid Transparant bestuur als leidraad opgenomen dat alle overwegingen die 
ten grondslag liggen aan een openbaar besluit ook openbaar zouden moeten zijn. Naast het belang 
van transparantie en openheid is het in relatie tot de in de Woo geregelde openbaarmaking van 
persoonlijke beleidsopvattingen ook van belang het onafhankelijk professioneel ambtelijk adviesrecht 
te waarborgen.

Procedure / vervolgstappen
Over de inwerkingtreding van de Woo per 1 mei 2022 zal intern en extern communicatie plaatsvinden. 

Daarbij gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden om in twee categorieën alvast actiever te 
gaan openbaren:

• de beslissingen op Wob-verzoeken en de daarbij behorende openbaar verklaarde stukken.
Deze zouden al op de een of andere manier integraal gepubliceerd kunnen worden. 

• de ingezonden brieven aan de raad.
Daarbij moet de wijze waarop deze worden gepubliceerd en het waarborgen van privacy etc.  
worden bezien. De griffie is dit al aan het ontwikkelen.

In de komende jaren zal de gefaseerde landelijke invoering van de resterende informatie-categorieën 
voor actieve openbaarmaking worden geïmplementeerd.



Verder wordt in de begrotingscyclus en in de verantwoordingscyclus aandacht besteed aan 
beleidsvoornemens respectievelijk verantwoording over de uitvoering van de Woo.

Bijlage(n): ------


