
Bijlage overzicht van categorieën actief openbaar te maken documenten

Categorieën
Wet- en regelgeving
1. Wetten en andere algemeen verbindende 
voorschriften

2. Overige besluiten van algemene strekking.

3. Ontwerpen van wetten, andere algemeen 
verbindende voorschriften en overige besluiten van 
algemene strekking waarover een extern advies is 
gevraagd.

Gemeente Dordrecht

1. ja

2. ja

3. nee
Organisatiegegevens
4. Inzicht in de organisatie en werkwijze van het 
bestuursorgaan, waaronder de taken en 
bevoegdheden van de organisatieonderdelen. 

5. De bereikbaarheid van de organisatie en haar 
onderdelen en de wijze waarop een verzoek om 
informatie kan worden ingediend.

4. ja

5. ja

Vergaderstukken en verslagen
6. Kamerstukken (ingekomen stukken bedoeld voor 
behandeling in de Tweede Kamer)
7. Vergaderstukken en verslagen van de Kamers en 
de verenigde vergadering der Staten-Generaal en 
hun commissies

8. Vergaderstukken en verslagen van provinciale 
staten, gemeenteraden en algemene besturen van 
waterschappen

6. n.v.t.

7. n.v.t.

8. ja

Bestuursstukken
9. Agenda's en besluitenlijsten van de vergaderingen 
van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges 
van burgemeester en wethouders en dagelijkse 
besturen van waterschappen

9. ja

Stukken van adviescolleges
10. Adviezen van adviescolleges of - commissies, 
alsmede de adviesaanvragen en –voorstellen.

10. nee

Convenanten
11. Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere 
soortgelijke afspraken van de organisatie met een of 
meer wederpartijen

11. nee

Jaarplannen en -verslagen
12. Jaarplannen en jaarverslagen van 
bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering 
van de taak of verantwoording van die uitvoering. 
Jaarplannen inclusief begroting. Alleen het jaarplan 
en jaarverslag van de organisatie als geheel valt 
onder de verplichting.

12. ja 

Subsidieverstrekkingen 13. Ja, voorzover opgenomen in de 



13. Verplichtingen tot verstrekking van subsidies, 
anders dan met een beschikking (komt alleen voor bij 
het ministerie voor Buitenlandse Zaken)

begroting

Woo/informatieverzoeken
14. De inhoud van de schriftelijke Wob (Woo) 
verzoeken, van de schriftelijke beslissingen op die 
verzoeken en, behoudens bij gehele afwijzingen, de 
daarbij verstrekte informatie.

14. ja

Onderzoeken
15. Op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of 
extern opgestelde onderzoeksrapporten die geen 
onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van 
dat bestuursorgaan, die voornamelijk uit feitelijk 
materiaal bestaan en die betrekking hebben op:

1.  de wijze van functioneren van de eigen 
organisatie;

2.  de voorbereiding of de evaluatie van beleid, 
inclusief de uitvoering, naleving en 
handhaving

15. nee

Beschikkingen
16. Beschikkingen met uitzondering van 
beschikkingen:

 inzake de uitvoering van regels inzake 
belastingen;

 inzake sociale verzekeringen;
 inzake verlening van financiële bijstand, 

toeslagen of studiefinanciering;
 houdende de oplegging van een bestuurlijke 

strafsanctie;
 van een officier van justitie;
 betreffende de rechtspositie van een 

ambtenaar;
 inzake de uitvoering van de 

Vreemdelingenwet 2000;

16. ja

Klachten
17. Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over 
gedragingen van organisaties.

17. nee

 


