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Geachte heer De Lange,

Op 16 mei 2022 heeft u een vraag gesteld aan het college m.b.t. het publiceren van informatie op 
grond van artikel 3.3 lid 2 van de WOO. Via deze brief zouden wij graag antwoord willen geven op uw 
vraag.

U heeft de volgende vraag gesteld: 

1. Op welke wijze geeft het college uitvoering aan de als gevolg van de inwerkingtreding van de 
Woo veranderde wettelijke verplichtingen, ten aanzien van het tijdig openbaar maken van de 
agenda en besluitenlijst van de collegevergaderingen, door het college ontvangen 
beleidsadviezen, convenanten, schriftelijke oordelen in klachtprocedures en de andere op 
grond van artikel 3.3., tweede lid, van de Woo verplicht openbaar te maken informatie

Op dit moment geeft het college nog geen uitvoering aan het tijdig openbaar maken van de agenda 
van collegevergaderingen, adviezen, convenanten, oordelen en andere informatie op grond van artikel 
3.3, tweede lid, Woo. Alleen de besluitenlijsten worden gepubliceerd op de website van de gemeente. 
Het gedeelte van artikel 3.3 Woo waaraan u refereert, is nog niet in werking getreden. Zowel het 
eerste als het tweede lid van artikel 3.3, Woo, zullen door middel van een Koninklijk besluit in werking 
treden, aldus artikel 10.3 tweede lid, Woo. Dit Koninklijk besluit is tot op heden nog niet genomen. Het 
besluit zal ook aangeven welke informatie categorieën op welk moment actief openbaar moeten 
worden gemaakt. Deze fasering is tot op heden nog niet bekend.

Wij zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen als het gaat om het actief publiceren van 
informatie zoals gesteld in art 3.3 eerste en tweede lid, Woo. Dit om ervoor te zorgen dat wanneer dit 
gedeelte van de wet inwerking treedt, wij hier als organisatie op voorbereid zijn en uitvoering kunnen 
geven aan dit gedeelte van de Woo. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Ron Frerix
gemeentesecretaris 

Otwin van Dijk
burgemeester
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