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Onderwerp
Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2022

besluit:

1. Mevrouw C. Duits, mevrouw O. Govers-Terschegget en mevrouw L. van Duijn, werkzaam 
bij de afdeling Informatievoorziening, aan te wijzen als Woo-contactpersoon, als bedoeld in 
artikel 4.7 van de Wet open overheid;

2. De aanwijzing (met terugwerkende kracht) in werking te laten treden op 1 mei 2022;

3. De financiële consequenties van de benodigde 0,1 fte uitbreiding te verwerken in een 
wijziging van de begroting bij de Zomernota.

4. Mandaat te verlenen aan het college op grond van artikel 10:3, eerste lid Awb, om in het 
vervolg, namens de raad, een Woo-contactpersoon aan te wijzen, als bedoeld in artikel 4.7 
van de Wet open overheid.
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Voorgesteld besluit
1. Mevrouw C. Duits, mevrouw O. Govers-Terschegget en mevrouw L. van Duijn, werkzaam 

bij de afdeling Informatievoorziening, aan te wijzen als Woo-contactpersoon, als bedoeld in 
artikel 4.7 van de Wet open overheid;

2. De aanwijzing (met terugwerkende kracht) in werking te laten treden op 1 mei 2022;

3. De financiële consequenties van de benodigde 0,1 fte uitbreiding te verwerken in een 
wijziging van de begroting bij de Zomernota.

4. Mandaat te verlenen aan het college op grond van artikel 10:3, eerste lid Awb, om in het 
vervolg, namens de raad, een Woo-contactpersoon aan te wijzen, als bedoeld in artikel 4.7 
van de Wet open overheid.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Met ingang van deze datum zijn 
bestuursorganen verplicht om op grond van artikel 4.7 van de Woo een of meerdere 
contactpersonen aan te wijzen die vragen kunnen beantwoorden over de beschikbaarheid van 
publieke informatie.

Beoogd effect
Met de aanwijzing wordt voldaan aan de verplichting van artikel 4.7 van de Woo.

Politieke keuzeruimte
Ieder bestuursorgaan moet een of meerdere contactpersonen aanwijzen.

Gedachtegang
Argumenten
De Woo schrijft de aanwijzing van de Woo-contactpersoon voor 
De taak van de contactpersoon is om vragen van burgers te beantwoorden over de 
beschikbaarheid van overheidsinformatie waarnaar hij op zoek is. De contactpersoon helpt burgers 
te overzien welke informatie aanwezig is bij het bestuursorgaan, ook als die nog niet openbaar is 
omdat die beoordeling nog niet heeft plaatsgevonden. De contactpersoon is daarmee ook een 
hulpmiddel voor burgers bij het opstellen van een verzoek om informatie.

Voor deze formatie uitbreiding dient de raad budget beschikbaar te stellen
Vanuit het gemeentefonds zijn Woo-gelden beschikbaar gesteld, waaronder 0,1 fte voor de Woo-
contactpersoon waarmee de uit dit aanwijzingsbesluit voortvloeiende kosten zijn gedekt.

De raad kan het college mandateren om de Woo-contactpersoon aan te wijzen
Hierdoor kan in het geval van personeelswisselingen een nieuwe Woo-contactpersoon sneller
worden aangewezen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Alternatieven
N.v.t.

Overwegingen van het college
De wet biedt geen ruimte voor een alternatieve oplossing.
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Middelen
Met dit aanwijzingsbesluit is een benodigde formatie uitbreiding gemoeid van 0,1 fte. Dit 
formatiebudget wordt integraal onderdeel van de GR DIT. De raad wordt voorgesteld de financiële 
consequenties te verwerken in een wijziging van de begroting bij de Zomernota. Dit is onderdeel 
van de besluitvorming.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
De aan te wijzen Woo-contactpersonen verrichten de werkzaamheden voor zowel alle 
bestuursorganen van de gemeente Bloemendaal als voor de gemeente Heemstede. Heemstede 
neemt hiervoor een eigen aanwijzingsbesluit.

Vervolgproces/evaluatie
Het aanwijzingsbesluit treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 mei 2022; het moment 
dat de Woo in werking treedt. Het aanwijzingsbesluit van de raad, het college en de burgemeester 
wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Bijlagen
Aanwijzingsbesluit, kenmerk 2022001075

Achterliggende documenten
Collegebesluit d.d. 13 april 2022, kenmerk 20220074

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


