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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 18 oktober 2022, behandelend het
agendapunt 'Instemmen voorgesteld besluit RKC inzake DoeMee onderzoek naar uitvoer van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo)— Raadsvoorstel.'

Constaterende dat:

• Zowel uit de beantwoording op commissievragen als uit de reactie op aanbeveling 2 van het
rekenkameronderzoek blijkt dat het college tot het moment van wettelijke publicatieplicht niet
over wil gaan tot actieve openbaarmaking van Woo-documenten;

• Vanwege de grate technische operatie de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 ter
vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gefaseerd in werking is getreden;

• Het Platform Open Overheidsinformatie (PL001) momenteel niet gereed is en overheden dit dus
niet kunnen gebruiken am documenten te publiceren.

Overwegende dat:

• Het onduidelijk is wanneer het Rijk klaar is met de ontwikkeling van deze digitale infrastructuur
(PL001);

• De ervaring leert dat zulke grate ICT-projecten vaak langer duren dan gewenst is;
• Het volledig in de geest van de Woo is en in lijn met het advies van de Rekenkamercommissie am

nu alvast documenten actief toegankelijk te maken;
• De VNG gemeenten adviseert am niet te wachten op de inwerkingtreding van de Woo m.b.t.

actieve openbaarmaking, maar documenten nu al uit eigen beweging openbaar te maken;
• Er al gemeenten zijn die aan actieve openbaarmaking doen, zoals gemeente Utrecht

Van mening zijnde dat:

• Het vertrouwen in de overheid zich momenteel bevindt op een dieptepunt;
• Openheid en transparantie essentieel zijn voor het vertrouwen tussen de samenleving en de

overheid.

Verzoekt het college:
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"Woo-verzoeken en besluiten actief op de eigen website van de gemeente
Dordrecht te publiceren.
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En gaat over tot de orde van de dag.
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