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Oplegnotitie bestuur 
 

 

AGENDAPUNT 2022.12.07  AB 285 a 
 

Voorstel voor de vergadering van:  algemeen bestuur 

 

Datum vergadering:    7 december 2022 

 

Onderwerp: Wet open overheid 

 

Portefeuillehouder:    Mevr. M. Pennarts  

 

Indiener:     secretaris 

 

Bijlage: Bijlage Wet open overheid  

       

 

Gevraagd besluit 

 

Het algemeen bestuur van de GGDrU besluit: 

 

• Kennis nemen van de concept notitie Wet open overheid 

• De notitie Wet open overheid vast te stellen 

 

Toelichting 

 

In de meicirculaire 2021 van het Gemeentefonds staat vermeld dat gemeenten extra geld 

krijgen toegekend ter compensatie van de meerkosten die zij moeten maken in verband 

met de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). Deze financiële middelen bestaan uit 

zowel incidentele middelen (periode 2022-2026) als structurele middelen (vanaf 2022). 

De extra gelden hebben betrekking op 705 organisaties, zowel gemeenten als 

gemeenschappelijke regelingen.  

 

Aangezien gemeenschappelijke regelingen geen directe bijdrage uit het gemeentefonds 

ontvangen zullen zij voor de vergoeding van de door hen gemaakte kosten bij de 

gemeenten moeten aankloppen. 

 

In het DB van 21 september 2022 heeft GGDrU medegedeeld bezig te zijn met het in 

beeld brengen van de impact die de nieuwe wet heeft op onze organisatie. Het resultaat 

werd besproken bij het DB van 9 november 2022. Na bespreking in het dagelijks bestuur 

wordt de concept notitie Wet open overheid voor advies voorgelegd aan de commissie 

financiën en bedrijfsvoering in de vergadering van 23 november 2022. Vervolgens wordt 

de concept notitie Wet open overheid ter vaststelling voorgelegd in de vergadering van 

het algemeen bestuur van 7 december 2022.    

 

Financiële consequenties 

GGDrU verwacht op jaarbasis €55.000,- aan kosten te maken rondom de afhandeling van 

de Woo-verzoeken. GGDrU stelt voor de kosten voor de jaren 2022 en 2023 separaat bij 

gemeenten in rekening te brengen (naar rato van inwoneraantal en op basis van aantal 

Woo-verzoeken vermenigvuldigd met het bedrag per Woo-verzoek). 

 

GGDrU stelt daarnaast voor om de kosten vanaf 2024 via een verhoging van de 

inwonerbijdrage (€0,04) structureel in rekening te brengen bij gemeenten zoals ook 

aangekondigd in de kaderbrief 2024. 
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Verdere behandeling 

 

Conform voorstel. 
 

 


