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Aanwijzingsbesluit contactfunctionaris Wet open overheid

Voorgesteld besluit

1. De juridisch adviseur van het team Juridische Zaken aan te wijzen als Woo-contactpersoon.

Inhoud
Inleiding
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet stelt het aanwijzen van 
de Woo-contactpersoon verplicht. Deze functionaris heeft als taak het beantwoorden van vragen over 
de beschikbaarheid van publieke informatie.

Beoogd effect
Door aanwijzing van een Woo-contactpersoon wordt voldaan aan de eis uit artikel 4.7 Woo en wordt 
bijgedragen aan het beschikbaar stellen van publieke informatie.

Argumenten
1.1. Op grond van artikel 4.7 Woo moeten bestuursorganen een Woo- contactpersoon aanstellen.
Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam betekent dit dat de raad, het college en de burgemeester 
een contactpersoon moeten aanstellen. Dit mag één persoon zijn. De Woo-contactpersoon heeft als 
taak het beantwoorden van vragen over de beschikbaarheid van informatie. Deze taak is niet nieuw. 
Inwoners stellen nu reeds vragen over informatie. Dat gebeurde aan de hand van Wob-verzoeken, 
maar ook zonder een beroep te doen op de Wob. Binnen de organisatie was er al een Wob-
coördinator (de juridisch adviseur algemeen), die in samenspraak met de vakafdeling het Wob-
verzoeken coördineert. U wordt geadviseerd deze functie aan te wijzen als Woo-contactpersoon.
1.2. De Woo-contactpersoon op functie aanwijzen.
Op deze wijze hoeft het besluit niet te worden aangepast bij personele wisselingen.

Kanttekeningen
1.1. Het betreft een verplichting die is opgenomen in de Woo. Het besluit dient dus ook door de 
burgemeester en de gemeenteraad te worden genomen.
1.2. Het is nog onbekend in hoeverre de functie van Woo- contactpersoon extra werkzaamheden 
oplevert.

Financiële informatie
Voor de uitvoering van de Woo zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om 
een structureel bedrag dat oploopt tot € 74.000,00. 

Participatie
N.V. T.
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Communicatie
Het besluit wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Dit betekent dat het wordt 
gepubliceerd in het digitale gemeenteblad.

Vervolg
N.V.T.

Openbaar
Ja


