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Samenvatting:
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo legt aan bestuursorganen een verplichting op om een
contactpersoon voor de Woo aan te wijzen. Voorgesteld wordt om, evenals de burgemeester en
het college van burgemeester en wethouders, de Beleidsmedewerker Informatiebeheer aan te
wijzen. Bovendien wordt voorgesteld om de bevoegdheid tot aanwijzing van de contactpersoon te
mandateren aan het college, zodat er voor burgers altijd één aanspreekpunt is voor vragen over
documenten.
Voorgesteld besluit:
Voorgesteld wordt om het volgende besluit vast te stellen:
- Besluit tot aanwijzing contactpersoon Wet open overheid en tot mandatering van de
bevoegdheid tot aanwijzing contactpersoon Boekel 2022.
Inleiding/probleemstelling:
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor ieder
bestuursorgaan. Gedeeltelijk geldt hiervoor een overgangstermijn. Deze overgangstermijn geldt
echter niet voor de nieuwe verplichting voor ieder bestuursorgaan om een contactpersoon aan te
wijzen (Woo-contactpersoon). Het college en de burgemeester hebben reeds de
Beleidsmedewerker Informatiebeheer aangewezen als Woo-contactpersoon. Daarom leggen wij u
hier een voorstel voor om ook de Beleidsmedewerker Informatiebeheer aan te wijzen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Niet van toepassing.
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt dat uw raad voldoet aan de verplichting een Woo-contactpersoon aan te wijzen.
Keuzemogelijkheden:
Uw raad kan ervoor kiezen een andere contactpersoon aan te wijzen en de bevoegdheid tot
aanwijzing niet te mandateren. Dit wordt niet aangeraden, omdat dit tot gevolg kan hebben dat
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burgers twee contactpersonen hebben voor informatie die van ‘de gemeente’ is. Dit kan tot
verwarring leiden bij burgers.
Argumenten:
Woo-contactpersoon
In artikel 4.7 van de Woo wordt voorgeschreven dat een bestuursorgaan een contactpersoon
aanwijst. De rol van de contactpersoon is aanspreekpunt zijn voor burgers, die op zoek zijn naar
informatie. Het is daarom belangrijk dat de contactpersoon weet welke informatie er is binnen de
organisatie en waar deze terug te vinden is en waar nodig probeert de contactpersoon scherp te
krijgen naar welke informatie de burger op zoek is. Het is dus niet de bedoeling dat deze
contactpersoon alle Woo-verzoeken zelf afhandelt. Om die reden wordt voorgesteld om de
Beleidsmedewerker Informatiebeheer als contactpersoon aan te wijzen met als vervanging een
medewerker van de frontoffice. Op deze manier wordt ook één aanspreekpunt voor burgers
ingesteld, doordat het college en de burgemeester deze ook als contactpersoon hebben
aangewezen. Door dezelfde persoon aan te wijzen als het college en de burgemeester ontstaat er
voor de burger één aanspreekpunt op het gebied van de Woo voor de gemeente Boekel. Dit
maakt het vinden van de contactpersoon voor burgers gemakkelijker en voorkomt dat een burger
zelf moet nadenken over of stukken onder de raad, het college of de burgermeester vallen.
Mandaatverlening
Om zoveel mogelijk te borgen dat er altijd maar één contactpersoon voor de Woo is binnen de
gemeente wordt voorgesteld om het aanwijzen van de contactpersoon te mandateren aan het
college. Indien uw raad in alle gevallen zelf de contactpersoon zou aanwijzen en er
personeelswisselingen zouden zijn, is het waarschijnlijk dat het college en de burgemeester
eerder een nieuwe contactpersoon hebben aangewezen, waardoor er twee aanspreekpunten zijn
voor burgers totdat uw raad ook een besluit heeft kunnen nemen over een nieuwe
contactpersoon. Bovendien is het efficiënter om deze bevoegdheid te mandateren als het doel is
om burgers één aanspreekpunt beschikbaar te stellen. Dit voorkomt namelijk dat er twee vrijwel
identieke voorstellen en besluiten gemaakt moeten worden voor het college en de burgemeester
enerzijds en uw raad anderzijds.
Wel wordt voorgesteld om deze bevoegdheid te mandateren in plaats van te delegeren. Door
mandaat houdt uw raad meer controle op het uitoefenen van de bevoegdheid, omdat uw raad een
instructiebevoegdheid houdt en uw raad bevoegd blijft om de bevoegdheid zelf uit te oefenen.
Financiële gevolgen en dekking:
Niet van toepassing. De Woo-contactpersoon is reeds in dienst bij de gemeente Boekel.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Het besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad, te
vinden op de website officielebekendmakingen.nl. Daarnaast zal van het besluit een kennisgeving
worden geplaatst in het Weekblad Boekel Venhorst.
Uitvoering en evaluatie:
Indien er een nieuwe contactpersoon wordt aangewezen op basis van het mandaatbesluit, zal uw
raad zo spoedig mogelijk over het besluit en het eventueel daarbij horende verzoek geïnformeerd
worden.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om de volgende besluiten vast te stellen:
- Besluit tot aanwijzing contactpersoon Wet open overheid en tot mandatering van de
bevoegdheid tot aanwijzing contactpersoon Boekel 2022.
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Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage: Bijlagen die zijn bijgevoegd:
1. Concept Besluit tot aanwijzing contactpersoon Wet open overheid en tot mandatering van de
bevoegdheid tot aanwijzing contactpersoon Boekel 2022
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