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Onderwerp: Implementatie Wet open overheid- Ambitieniveau Basis

Geachte raadsleden,

In deze brief informeren wij u over implementatie van de Wet open overheid (Woo) in onze gemeente. De
Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur en is op 1 mei jl. in werking getreden. In een 
aantal fasen krijgen overheden tot 2028 de tijd om te gaan voldoen aan de verplichtingen uit de wet.

De Kernpunten van de Wet open overheid zijn:
1. Actieve openbaarmaking van documenten 
2. Informatiehuishouding op orde krijgen en houden
3. Aanstellen van een Woo-contactpersoon

Actieve openbaarmaking
In de Woo staat het actief openbaar maken van informatie aan de burger centraal. Dit wordt gefaseerd 
verplicht voor een elftal categorieën (bijlage 1). 

De nieuwe wet stelt een basisniveau van openbaarmaking verplicht. Daarnaast kunnen overheden kiezen
welk niveau van actieve openbaarmaking zij nastreven Voor de implementatie van de Woo in de 
organisatie is het van belang duidelijk te hebben op welk niveau de gemeente inzet. Dit vormt het 
vertrekpunt voor het implementatieplan binnen de gemeente. Vanuit de VNG worden vier 
implementatieniveaus onderscheiden. (bijlage 2)

Hoewel de gemeente al veel informatie openbaar maakt is de omslag naar openbaarmaking van alle 
verplichte categorieën via de verplichte landelijke platforms een grote opgave. Daarom zetten we in op 
ambitieniveau Basis. Dit betekent dat de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft het 
openbaar maken van de documenten uit de elf verplichte categorieën. 

Informatiehuishouding op orde 
Het op orde hebben van de informatiehuishouding is een randvoorwaarde voor een open overheid. 
Verder verplicht de Woo gemeenten om hun digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk
te maken en te houden. 

Contactpersoon

Postadres Bezoekadres Website Bankrelaties

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl IBAN: NL02BNGH0285079050 
IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en
leges)

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G
[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl



Er zijn inmiddels contactpersonen aangewezen. Deze contactpersonen bieden burgers ondersteuning bij 
het vinden van informatie.

Het Rijk stelt voor de uitvoering van de Woo middelen beschikbaar. Deze middelen zijn door uw raad In 
de integrale Voortgangrapportage 2022 nota beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Woo.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem 
dan contact op met mw. B. Slofstra van Juridische Zaken via ons algemene telefoonnummer of via 
b.slofstra@tynaarlo.nl. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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