Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording
binnen 30 dagen)
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of
commissievergadering
C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of
raadsvergadering
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Voortgang/Status invoering Wet open overheid
Naam en fractie: Tjeerd Boekhorst, Lokaal Belang
Datum indienen: 28 maart 2022
Afdeling: Informatiebeheer
Contactpersoon: Wieneke Olthof

Inleiding/Aanleiding:
De Wet open overheid (Woo) voorziet in een opener overheid dan de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob), bijvoorbeeld door actieve openbaarmaking van verschillende
informatiecategorieën verplicht te stellen. De wet treedt op 1 mei 2022 (dus over ruim een
maand) in werking. Tijdens de afgelopen maanden zijn er omtrent de Wob en Woo al eerdere
schriftelijke vragen gesteld. De fractie van Lokaal Belang verneemt graag of Zevenaar op tijd
klaar is voor de inwerkingtreding van de wet.

Vraag/Vragen:
1. De Wet open overheid is op 5 oktober 2021 aangenomen door de Eerste Kamer en het is
al geruime tijd bekend dat deze op 1 mei 2022 in werking gaat treden. Kan aangegeven
worden, hoe de voorbereiding op de invoering Wet open overheid voor de gemeente
Zevenaar heeft plaatsgevonden?
We zijn aan de slag met een interne werkgroep die vanuit verschillende vakdisciplines
samengesteld is. Op basis van een dit jaar uit te voeren impactanalyse en op te stellen
plan van aanpak, werken we planmatig aan de uitvoering van de Wet. We informeren de
raad hierover binnenkort verder via een raadsinformatiebrief.

2. In de begroting staat “Op een systematische manier gaan wij dan over tot het actief
openbaar maken van diverse categorieën stukken zoals plannen, verslag en
bestuursstukken”. Kan hier een tijdschema van gegeven worden?
Er wordt vanuit de rijksoverheid nog een advies gegeven over het gefaseerd invoeren van
de elf informatiecategorieën. Om overheden meer tijd te geven, treedt het onderdeel
‘actieve openbaarmaking’ van de Woo nog niet op 1 mei 2022 in werking, maar op een
nader bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
3. Voor de uitvoering komt voor gemeenten en bedrag beschikbaar van € 164 miljoen
waarvan € 42,1 miljoen per jaar en incidenteel € 121,9 miljoen.
Hoeveel is hiervoor beschikbaar voor de gemeente Zevenaar? En hoe gaat de gemeente
Zevenaar het bedrag inzetten? Kan hierbij het verschil tussen het incidentele en
structurele bedrag aangegeven worden?
Het structurele bedrag in 2022 is € 56.000 oplopend naar € 100.000 in 2025.
De incidentele bedragen in de periode 2022-2026 komen uit op € 67.000 per jaar.
Het structurele bedrag zetten we in voor structurele personele bezetting en
uitvoeringskosten zoals softwarelicenties van hulp-tooling. Het incidentele bedrag zetten
we in voor invoeringswerkzaamheden zoals trainingen en implementatiekosten van
nieuwe software.
4. In de begroting staat te lezen: “Inhoudelijk treffen wij voorbereidingen om de digitale
informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie
van de Wet tijdig klaar te hebben”.
Wat wordt bedoeld met “conform de filosofie van de Wet”?
Met de filosofie van de wet doelen wij op de wenselijkheid om, in het kader van het
onophoudelijke streven naar een goed en democratisch bestuur:
• de toegang tot overheidsinformatie voor iedereen te vergroten,
• de actieve openbaarmaking te bevorderen,
• bestuurlijke transparantie tot norm te verheffen,
• de regels voor openheid en openbaarheid te actualiseren,
en deze aspecten zoveel mogelijk met de invoering van de Wet te realiseren, zodat
openbaarheid een recht wordt van de burger en een plicht blijft van de overheid.
5. Is de gemeente Zevenaar volledig klaar voor de invoering van de Wet open overheid per
1 mei 2022? Zo ja, waaruit blijkt dit? Zo nee, wat dient er dan allemaal nog te gebeuren?
En indien de gemeente Zevenaar nog niet klaar, is wanneer wordt dat dan wel verwacht
(tijdsindicatie)? En zo nee, wat zijn de gevolgen voor het niet op tijd klaar hebben voor de
inwerkingtreding van de wet?
Zie antwoord vraag 1. Wij zullen de raad door middel van een informatiebrief steeds over
de actuele stand van zaken informeren. De werkzaamheden lopen op schema.
6. Gaat de gemeente Zevenaar omtrent de inwerkingtreding van de Wet open overheid per
1 mei 2022 communiceren richting de inwoners? En zo ja, op welke wijze? En zo nee,
waarom niet?
Rond 1 mei 2022 zal ook lokaal over de nieuwe Wet gecommuniceerd worden via onze
website.

