
  

 
 

 

 
 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : VVD – Mark de Man 
  
Datum indiening                               : 6 oktober 2022 
  
Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 

  
Onderwerp :  Wet open overheid (WOO) 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 

  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   

 

  
Datum beantwoording  : 1 november 2022 
 
 
Toelichting:  
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Bedoeling van deze wet is om de toegang tot 
overheidsinformatie te vergroten. Met name op het gebied van de actieve openbaarmaking van informatie 
is het nodige veranderd ten opzichte van de Wet openbaarheid van bestuur. 
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Op welke wijze geeft het college invulling aan de (a) actieve openbaarmaking van informatie, (b) 
passieve openbaarmaking van informatie en (c) zorgplicht zoals voorgeschreven door de Woo? 
 

 Antwoord: 
 

a. Op 1 mei is de Wet open overheid in werking getreden, met uitzondering van het deel dat 
betrekking heeft op de bepalingen over de actieve openbaarmaking. De verplichting voor 
bestuursorganen om actief bepaalde categorieën informatie openbaar te maken (artikel 
3.3 Woo) is nog niet in werking getreden. Deze verplichting treedt op een nader bij 
Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking. De verwachting is dat de verplichting tot 
actieve openbaarmaking van categorieën van informatie gefaseerd in werking zal treden, 
dus niet alle categorieën zullen in één keer openbaar gemaakt moeten worden. Hiervoor 
wordt minimaal 5 jaar de tijd gegeven. 
 
Momenteel wordt er binnen de organisatie een impactanalyse Woo uitgevoerd. Naar 
aanleiding van deze analyse zal een plan van aanpak worden gemaakt en zal de actieve 
openbaarmaking binnen de organisatie verder worden uitgewerkt. Naar verwachting zal 
het plan van aanpak in het eerste kwartaal 2023 worden opgeleverd. 
 
Overigens wordt een deel van de categorieën reeds actief openbaar gemaakt. Hierbij valt 
te denken aan de algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene 
strekking (gepubliceerd via DROP), maar ook bijvoorbeeld de raadsstukken, die te vinden 
zijn op de gemeentelijke website.  

 
b. De afgelopen jaren heeft de gemeente Súdwest-Fryslân gemiddeld ongeveer 60 Wob-

verzoeken ontvangen. Deze verzoeken zijn altijd binnen de daarvoor geldende termijnen 
afgehandeld door Team JVZ. Voor wat betreft de passieve openbaarmaking van 
documenten op basis van de Woo geldt dat de werkwijze ten opzichte van de Wob 
onveranderd is. Ook de Woo-verzoeken worden door Team Juridische en Veiligheidszaken 



  

 
 

(JVZ) in behandeling genomen. De betrokken medewerkers worden door JVZ benaderd om 
de gevraagde documenten aan te leveren. Deze documenten worden door JVZ getoetst 
aan de Woo en daarna zorgt JVZ voor een tijdige beslissing op het verzoek.  

 
c. De zorgplicht in de Woo is opgenomen omdat het recht op toegang tot publieke informatie 

illusoir is als documenten in een staat verkeren waardoor ze feitelijk niet raadpleegbaar 
zijn. Een vrijwel gelijkluidende zorgplicht is opgenomen in artikel 3 Archiefwet 1995. Deze 
zorgplicht is bij wijze van verwijzing overgenomen in de Woo. Hieruit mag worden 
afgeleid dat artikel 2.4, eerste lid, Woo geen aanvullende verplichtingen meebrengt ten 
opzichte van artikel 3 Archiefwet 1995. De wetgever benadrukt wel dat deze zorgplicht 
betekent dat bestuursorganen ook verplicht zijn om de nodige maatregelen te nemen. In 
artikel 6.1 Woo is dit geëxpliciteerd voor de duurzame toegankelijkheid van digitale 
documenten. De gemeente Súdwest-Fryslân is samen met Tresoar gestart met een 
zogenaamd Proof of Concept om een set data vanuit ons Documentair Informatiesysteem 
Corsa over te brengen naar het E-depot van Tresoar. Dit project wordt naar verwachting in 
het tweede kwartaal van 2023 afgerond. Op basis van deze ervaringen wordt er daarna 
aan de slag gegaan met het opstellen van een zogenaamde bewaarstrategie voor 
informatie. Dat moet de opmaat worden voor het realiseren van een E-depot, waarin 
informatie die wettelijk bewaard moet worden duurzaam wordt opgeslagen.  

 

2.  De beslistermijn voor verzoeken onder de Wet open overheid is 4 weken. In (zeer) uitzonderlijke 
gevallen kan dit met 2 weken worden verlengd. 
 
Het reglement van orde en de gebruikelijke werkwijze tussen college en raad in Súdwest-Fryslân 
maakt dat verzoeken om informatie van raadsleden binnen 30 dagen worden beantwoord. Dit kan ook 
een tussenantwoord zijn. Een harde grens zoals bij de Woo van in totaal 6 weken is er niet. 
 
Is het college het met de VVD eens dat het onwenselijk is dat beantwoording van verzoeken om 
informatie van raadsleden (op grond van de Gemeentewet) langer op zich (kan) laat/laten wachten 
dan beantwoording van dergelijke verzoeken op grond van de Woo?  

 
Zo ja, is het college bereid om verzoeken van raadsleden in het vervolg binnen 28 dagen (4 weken) te 
beantwoorden en slechts in (zeer) uitzonderlijke situaties te verdagen met 2 weken (en derhalve 
beantwoording uiterlijk binnen 6 weken te laten plaatsvinden)? Zo nee, waarom niet?  
 

 Antwoord: De termijn voor beantwoording is vast gelegd in het Reglement van orde. Het college ziet 
geen aanleiding om deze termijn met twee dagen in te korten en de uiterste termijn vast te stellen op 
6 weken. 
 

3.  Diverse overheidsorganisatie hebben een centrale digitale plaats waar opgevraagde informatie op 
grond van de Woo wordt ontsloten (bijvoorbeeld: https://open.amsterdam) . Dit om te voorkomen dat 
soortgelijke verzoeken meermaals moeten worden gedaan en de uitkomst voor iedere betrokken 
burger eenvoudig te vinden is. Dit vergroot de transparantie. Súdwest-Fryslân heeft een dergelijke 
ontsluiting niet. 
a. Is het college het met de VVD fractie eens dat een dergelijke vindplaats de transparantie vergroot? 
b. Is het college het met de VVD fractie eens dat een dergelijke vindplaats er ook in Súdwest-Fryslân 
moet komen en is het college het eens dat dit zo snel mogelijk dient te gebeuren. Zo ja, op welke 
termijn wordt dit gerealiseerd.? Zo nee, waarom niet? 
 

 Antwoord:  
a. Het college vindt transparantie een belangrijk onderwerp. Een dergelijke vindplaats 

vergroot de transparantie. Het college is met dit onderwerp aan de slag gegaan, door het 
laten uitvoeren van de impactanalyse Woo.  

b. Het in punt 1a en 3a genoemde plan van aanpak wordt in het eerste kwartaal 2023 
opgeleverd. In het plan van aanpak staat de roadmap voor de komende jaren voor een 
goede invoering van de Woo binnen onze gemeente. De voorkeur gaat uit naar een 
centraal platform waarop alle informatie wordt ontsloten voor de inwoners en bedrijven 
van onze gemeente. Hierbij is het van belang dat de wij de komende jaren verder 
investeren in de informatiehuishouding. Dat deze zodanig op orde is, zodat de informatie 
correct en veilig gedeeld kan worden met derden.  

 

4
. 

Op de website van Súdwest-Fryslân staat het volgende overzicht 
 

https://open.amsterdam/


  

 
 

 
 
Dit overzicht suggereert dat er na 7 april 2022 geen documenten op grond van de Woo openbaar zijn 
gemaakt. Is het overzicht juist? 
 
Indien dit niet juist is, graag ontvangen wij dan een actueel overzicht van de documenten die op 
grond van de Woo openbaar zijn gemaakt en een toelichting waarom deze informatie niet 
juist/onvolledig is. 
 

 Antwoord: 
 
Het overzicht is inmiddels weer bijgewerkt en alle besluiten, waarbij documenten openbaar gemaakt 
zijn, staan erop. Voor besluiten waarbij geen documenten openbaar gemaakt zijn, geldt dat ze niet op 
de lijst komen. Een besluit komt overigens pas op de lijst te staan, als de bezwarentermijn is 
verstreken.  
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. 

Op de website van Súdwest-Fryslân (https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woo-verzoeken/#382f66e3-
4a93-46cb-ac95-d886e08fadf6 ) is een link aangegeven via waar Woo verzoeken ingediend kunnen 
worden. Deze link leidt naar het algemene formulier van de gemeente over meldingen. Enkel de optie 
“ik heb een andere vraag” is van toepassing. 
 
Dit leidt tot het volgende scherm: 

 
 
Is het college het met de VVD fractie eens dat het indienen van een Woo-verzoek geen ‘vraag, 
opmerking of suggestie’ is, onder een overige categorie, maar een officieel verzoek aan een 
overheidsinstantie en die ook als zodanig dient te worden behandeld/bejegend?  

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woo-verzoeken/#382f66e3-4a93-46cb-ac95-d886e08fadf6
https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/woo-verzoeken/#382f66e3-4a93-46cb-ac95-d886e08fadf6


  

 
 

 
Indien ja, gaat het college over tot aanpassing van de website/het webformulier om een Woo-verzoek 
(in ieder geval ook) via een zelfstandig formulier/emailadres in te kunnen dienen? 
 
Zo nee (beiden), waarom niet? 

 Antwoord:  
 
Het indienen van een Woo-verzoek is een officieel verzoek en geen vraag, opmerking of suggestie. Het 
formulier op de website zal daarom aangepast worden. Er zal een passende optie in het 
keuzeformulier of een apart formulier voor officiële verzoeken worden gemaakt.  
 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 
 
 
 

 


