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Onderwerp 

Aanwijzen contactpersoon in het kader van de Wet open overheid (Woo) 

 

Inhoudelijk 

De Wet open overheid (Woo) is met ingang van 1 mei 2022 in werking getreden. Deze wet is de 
opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die per 30 april jl. is ingetrokken. 

De Woo beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van 
openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en 
economische ontwikkeling beter te dienen. Het voorstel verankert de toegang tot publieke informatie 
en het hergebruik van die informatie als rechten van burgers. In de Woo ligt de nadruk meer op het 
door het bestuursorgaan uit eigener beweging openbaar maken van documenten. De Woo geeft 
regels over het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie en moet ervoor 
zorgen dat deze beter vindbaar is.  

Onderdeel van de Woo is ook de verplichting dat een bestuursorgaan een contactpersoon aanstelt 
waar burgers terecht kunnen met hun vragen over de toegankelijkheid van informatie en het 
verkrijgen van informatie. Deze verplichting is neergelegd in artikel 4.7 van de wet.                                                                                                                        
Wie deze functie bekleedt of hoe deze functie wordt ingericht is niet concreet geformuleerd binnen de 
Woo. Wel wordt de rol toegelicht:  

De contactpersoon is aanspreekpunt om vragen van burgers te beantwoorden over de 
beschikbaarheid van overheidsinformatie waarnaar hij/zij op zoek is. De contactpersoon biedt 
daarbij tevens ondersteuning aan de burgers bij het opstellen van hun verzoek om informatie. 

Kortom, de contactpersoon-Woo is een algemeen aanspreekpunt om burgers wegwijs te maken 
voordat zij een informatieverzoek indienen waardoor het verzoek al aan de voorkant duidelijk is 
gespecificeerd en naderhand niet nogmaals bij de burger om een nadere verduidelijking van zijn/haar 
verzoek behoeft te worden gevraagd. 

Let op: ieder bestuursorgaan dient afzonderlijk een contactpersoon aan te wijzen; bij de BSGR 
dus zowel het Algemeen als het Dagelijks bestuur, maar ook de heffings-, de 
invorderingsambtenaar als mede de WOZ-ambtenaar. 

Voorgesteld wordt om de medewerker privacy en beleidsondersteuning aan te wijzen als de 
contactpersoon-Woo binnen de BSGR. Vanuit zijn takenpakket is de medewerker Privacy en 
Beleidsondersteuning al betrokken bij het onderwerp archiveren van overheidsinformatie. De 
benodigde inzet ten behoeve van deze werkzaamheden wordt, op basis van de ‘memo 
Contactpersoon Wet open overheid’, op maximaal 0,2 fte ingeschat. In de komende tijd zal in praktijk 
moeten blijken in hoeverre deze theoretische inschatting correct is. 

Ook naar buiten toe zal kenbaar moeten worden gemaakt dat de BSGR over een contactpersoon-
Woo beschikt. Dit zal op de website van de BSGR worden gepubliceerd, waarbij dan  tevens een 
korte toelichting  wordt gegeven over de rol van de contactpersoon en contactgegevens. 
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Voor de volledigheid het Dagelijks bestuur heeft de heer Berghout op 9 juni jl. eveneens aangewezen 
als contactpersoon-Woo. 

 

Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd:  
 

 In te stemmen met het aanwijzen van de heer K. Berghout, medewerker privacy en 
beleidsondersteuning als contactpersoon-Woo. 

  

Besluit 

Besloten conform advies Ja 

De voorzitter  

De secretaris  

 

 


