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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Instemmen met bijgaande brief waarin uw bestuurlijke reactie 
is verwoord op het conceptrapport "De praktijk van de Wob in de 
gemeente Huizen".   
2. Het CMT opdracht geven om een Woo-implementatieplan ter 
vaststelling voor te bereiden. 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Bij brief van 11 mei jl. is aan uw college door de 
rekenkamercommissie (RKC) een bestuurlijke reactie gevraagd 
op het onderzoeksrapport over de praktijk van de uitvoering van 
de Wob in Huizen. Voor de diverse stukken ter zake wordt 
verwezen naar de bijlagen.  

   
   



Kaders Wet openbaarheid van bestuur (Wob; ingetrokken) 
Wet open overheid (Woo, 1 mei 2022 in werking getreden) 

   
   

Doel/beoogd effect Zowel de aanbevelingen van de RKC als deze bestuurlijke 
reactie zijn gericht op een goede implementatie van de Woo 

   
   

Argumenten Algemeen  
Het onderzoeksrapport zoals aangeleverd door de RKC 
(geproduceerd door pro Facto) beschrijft de Wob-praktijk in 
Huizen en bevat een aantal conclusies waarin wij ons wel 
herkennen. Het beeld zoals voor Huizen geschetst komt 
overigens grotendeels overeen met het landelijke beeld ter zake. 
Voor de conclusies en aanbevelingen zie de pagina's 23-27 van 
het rapport. Het belang van het onderzoek is uiterst actueel: 
sinds 1 mei jl. is de Wob vervangen door de Woo en het tijdstip 
van verschijnen is dus in dat opzicht gunstig te noemen nu het 
ons dwingt om op basis van de aanbevelingen ook de 
implementatie van de Woo goed ter hand te nemen.  Dat kan 
bovendien bezien worden in de bredere context van meerdere 
organisatorische opgaven in het kader van "de zaken weer op 
orde brengen", zoals ook gebleken uit het BMC-rapport.  
 
De aanbevelingen  
Er zijn 9 aanbevelingen verwoord die hieronder worden 
besproken. 
 
1. Overweeg zowel voor de actieve als de passieve 
openbaarheid een werkinstructie t.b.v. richting, eenheid en 
houvast voor medewerkers. 
 
reactie: een werkinstructie voor de passieve openbaarheid (dwz: 
hoe te beslissen op Woo-verzoeken) kan zeker behulpzaam zijn 
en is ook gewenst i.v.m. de deels nieuwe opzet van de Woo t.o.v. 
de Wob. Als voorbeeld kan dienen de rijksbrede instructie voor 
het behandelen van Woo-verzoeken (zie bijlage). Tevens is een 
interne cursus voorbereid voor medewerkers binnen de diverse 
afdelingen. 
Voor wat betreft de actieve openbaarheid moet worden 
opgemerkt dat dit een belangrijke vernieuwing is in de Woo, 
waarvan de impact behoorlijk kan zijn. Het betreffende artikel 3.3. 
van de Woo is evenwel nog niet in werking getreden omdat de 
meeste overheden hiervoor nog niet klaar zijn en ook de digitale 
infrastructuur (PLOOI) nog niet operationeel is (verwacht wordt 
dat inwerkingtreding in 2023 zal volgen). Beleid hiervoor maken 
c.q. een instructie formuleren dient nader te worden onderzocht 
en uitgewerkt. De Woo zelf bepaalt een aantal typen besluiten 
die actief openbaar moeten worden gemaakt. Zie verder ook pag. 
12 e.v. van het Meerjarenplan Woo (bijlage 4); doordenking 
hiervan moet onderdeel worden van het lokale implementatieplan 
Woo waartoe nog een projectstructuur moet worden opgezet. 
 
2. Stel z.s.m. de digitale weg open voor het indienen van Woo-
verzoeken en verbeter de Woo-informatie voor de burgers. 



 
reactie: ja, dit moet gebeuren. Overigens worden in de praktijk 
(ook ten tijde van de Wob) per e-mail ingediende verzoeken  
gewoon in behandeling genomen, dus het "tekort" qua 
dienstverlening is kleiner dan uit de aanbeveling blijkt. Niettemin 
is ook dit een punt van aandacht dat in het implementatieplan 
moet worden meegenomen, temeer omdat ook een andere 
wetswijziging aanstaande is: via de wet modernisering 
elektronisch bestuurlijk verkeer wordt geregeld dat de burger ook 
het recht op digitaal zakendoen krijgt (o.a. aanpassing van de 
Awb). ook dit heeft technische en organisatorische effecten die 
moeten worden voorbereid. Sluitstuk van e.e.a is uiteraard ook 
dat de informatie hierover op de website moet worden 
geactualiseerd en daarmee verbeterd. Op korte termijn kan wel 
informatie over de Woo worden vermeld op de website zodat 
burgers wel de basale zaken te weten kunnen komen. Dit hangt 
mede samen met aanbeveling 9 (aanwijzing Woo-
contactpersonen). 
 
3.  Motiveer Woo-besluiten zorgvuldig qua toepassing van 
weigeringsgronden, maak de belangenafweging inzichtelijk, lak 
persoonsgegevens niet standaard weg en vraag zo nodig 
zienswijzen. 
 
reactie: dit betreft de uitvoering van de Woo in concrete besluiten 
op Woo-verzoeken. De diverse genoemde aspecten zijn 
onderdeel van en zullen benoemd worden in de onder 1 reeds 
aanbevolen instructie. 
 
4. Maak documenten met persoonlijke beleidsopvattingen daarin 
wel openbaar en lak die persoonlijke beleidsopvattingen alleen bij 
uitzondering weg. 
 
reactie: ook dit is gericht op de praktische toepassing van de 
Woo. In de Woo is het aspect "persoonlijke beleidsopvattingen" 
beter uitgewerkt dan in de Wob het geval was. Het betreft dan 
ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten 
behoeve van intern beraad. Feiten, prognoses, 
beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald 
beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend 
objectief karakter gelden niet als persoonlijke beleidsopvattingen. 
Verder kent artikel 5.2 Woo nu de bepaling, dat persoonlijke 
beleidsopvattingen in stukken voor formele bestuurlijke 
besluitvorming in beginsel wel openbaar gemaakt moeten 
worden in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij daardoor het 
kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad. 
Hieruit blijkt wel dat de Woo nuanceringen heeft opgeleverd en 
een zekere verruiming beoogt op het punt van persoonlijke 
beleidsopvattingen. Niettemin is de aanbeveling o.i. iets te kort 
door de bocht en zal per besluit goed moeten worden beoordeeld 
wat openbaar kan worden en wat niet. Ook dit is verder uit te 
werken in de instructie en zal bij vaststelling wellicht leiden tot zo 
mogelijk objectieve beleidsuitgangspunten. 
 
5.  beschrijf in Woo-besluiten hoe is gezocht naar de gevraagde 
informatie. 
 



reactie: ook dit betreft de praktische toepassing bij besluiten naar 
aanleiding van Woo-verzoeken en zal onderdeel vormen van de 
instructie. Gedacht kan worden aan de  werkwijze dat de 
betreffende H-schijf van de afdeling,  de persoonlijke G-schijf, de 
mailboxen en de smartphones zijn onderzocht op de gevraagde 
informatie. Dit behoeft wel nadere uitwerking en doordenking ok 
v.w.b. de opslag van gegevens en dient nader in het 
implementatieplan te worden benoemd. Dit geldt dan immers ook 
voor collegeleden. 
 
6. Streef naar tijdige besluitvorming conform de Woo-normen. 
 
reactie: ons doel moet altijd zijn de wet goed uit te voeren, ook 
qua beslistermijnen. Niettemin ligt hier wel een opgave omdat de 
termijnen in de Woo verkort zijn (4 weken standaard, twee weken 
verdaging) en de huidige gemiddelde beslistermijn 7 weken 
bedraagt. Het concrete Woo-verzoek bepaalt hier vooral wat 
mogelijk is: uit het onderzoek blijkt immers ook dat er een grote 
variatie is in afdoeningstermijnen en dat hangt ongetwijfeld sterk 
samen met de inhoud/complexiteit van het verzoek zelf. Als het 
snel kan doen we het snel (mandaatbesluiten zijn hier 
aangewezen), maar soms ligt e.e.a. complex en vergt het in 
uitzonderingsgevallen ook bestuurlijke besluitvorming van uw 
college zelf (of de burgemeester). Zie voor een voorbeeld van 
een lange beslistermijn het recente Woo-besluit op het verzoek 
van de NRC inzake het onderzoek naar de islamitische 
infrastructuur in onze gemeente. Dat betrof wel een standaard 
verzoek (d.w.z. een "gewoon Wobverzoek") , maar geen 
"standaard materie" die eenvoudig en snel kon worden afgedaan. 
Gelukkig zijn dat wel de uitzonderingen. 
Het bijhouden van de beslistermijnen zal ook een plek moeten 
krijgen in het implementatieplan; voorkomen moet worden dat er 
weer een "handmatig lijstje"  moet worden bijgehouden. Dit raakt 
ook aan de plicht om onze systemen dan zo in te richten dat we 
goed kunnen voldoen aan het op orde brengen van onze 
informatiehuishouding. Ook hier zijn praktische achterstanden: 
onze I-navigator is nog niet bijgewerkt bijvoorbeeld. Ook daarom 
is een projectplan nodig om al dit soort effecten van de Woo 
goed in beeld te krijgen en op te lossen. 
 
7. Publiceer Woo-besluiten op de website en houdt de openbaar 
gemaakte informatie toegankelijk en opvraagbaar zolang de 
bewaarplicht ervoor geldt. 
 
reactie: zodra artikel 3.3 Woo in werking treedt zal dat een 
wettelijke verplichting zijn en moet publicatie via het verplichte 
platform PLOOI gebeuren. In de voorbereiding daarop moet 
worden bezien in het implementatieplan of (vooruitlopend op  
inwerkingtreding van art. 3.3.) actieve publicatie van Woo-
besluiten op de eigen website mogelijk en opportuun is. Het 
uitgangspunt is wel dat zoveel mogelijk alvast uitvoering wordt 
gegeven aan de actieve informatieplicht op dit punt.  
 
8.  Vergroot de betrokkenheid van de raad bij de 
informatiehuishouding van de gemeente en de openbaarheid van 
overheidsinformatie. 
 



reactie: artikel 3.5 van de Woo verplicht bestuursorganen in de 
begroting aandacht te besteden aan de beleidsvoornemens 
inzake de uitvoering van de Woo, alsmede om in de jaarrekening 
verslag over de uitvoering te doen.  Dat kan bijvoorbeeld door 
een openbaarheidsparagraaf op te nemen in de begroting en 
jaarrekening. In de financiële stukken moet hiermee voortaan dus 
rekening worden gehouden, te beginnen met de begroting 2023. 
 
9. Wijs 1 of meerdere Woo-contactpersonen aan en vermeldt de 
contactgegevens op de website. 
 
reactie: ook dit moet gebeuren; wellicht is het raadzaam om 
meerdere contactpersonen aan te wijzen voor de diverse 
domeinen; uitwerking moet volgen in het implementatieplan. 
Vooruitlopend op die formele aanwijzing kan wel alvast nuttige 
informatie over de Woo worden vermeld op de website. Tevens 
kunnen in algemene zin via BBO/communicatie en BBO/bajz ook 
vragen over e.e.a. worden beantwoord. er is een profiel 
beschikbaar qua taakomschrijving van de Woo-contactpersoon 
dat kan worden benut bij de uitwerking van het 
implementatieplan. 
 
 
  

   
   

Kanttekeningen Implementatie van de Woo vergt meer inzet en capaciteit dan 
thans in de reguliere organisatie kon worden vrijgemaakt; de 
organisatiebrede opgave om op basis van de BMC-
constateringen en aanbevelingen tot een verbetering te komen in 
onze taakuitvoering en dienstverlening geldt zeker ook voor de 
Woo-implementatie. Op korte termijn moeten uw college en het 
CMT hiervoor maatregelen nemen. 

   
   

Alternatieven  

   
   

Financiën De financiële middelen voor de invoering van de 
Woo, die ontvangen zijn bij de meicirculaire 2021, 
bestaan uit zowel incidentele als structurele 
middelen. De incidentele middelen (voor de periode 
2022 tot en met 2026) zijn bestemd voor het 
verbeteren van systemen, het opleiden van 
medewerkers en het aanpassen van processen en 
de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld 
voor de actieve openbaarmaking van de 
informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het 
aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer 
en onderhoud van systemen. Deze middelen zijn in 
de begroting van de gemeente Huizen gereserveerd 
voor de uitvoering van de Woo.  



I of S  2022  2023  2024  2025  Tot/me
t  

Structuree
l  

54.872  69.432  84.408  100.197  2099  

Incidentee
l  

64.994  65.879  66.880  68.265  2026  

   
   

Participatie  

   
   

Communicatie  

   
   

Uitvoering en evaluatie Na instelling van de projectgroep zal aan het CMT en uw college 
nadere rapportage moeten volgen en een implementatieplan 
moeten worden opgeleverd. 

   
   

Geheimhouding  

   
   

Mede geadviseerd door  

   
   

Bijlagen 1. brief RKC aan college met verzoek om bestuurlijke reactie; 
2. conceptrapport "De praktijk van de Wob in Huizen" incl. 
bijlagen 2-4 (diverse factsheets); 
3. ledenbrief VNG inwerkingtreding Woo; 
4. VNG Woo meerjarenplan; 
5. gezamenlijke brief ministerie BZK c.a. over inwerkingtreding 
Woo; 
6. rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken; 
7. zienswijzebrief college aan RKC 


