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Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie 'Open besturen, een NVRR 

DoeMee onderzoek naar de uitvoer van de Wob/Woo’;

2. de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen aanbeveling twee uit te voeren door 
met een plan van aanpak te komen over de implementatie van de aanbeveling zodra het Platform 
Open Overheidsinformatie (PLOOI) wettelijk verplicht wordt gesteld;

4. het gesprek aan te gaan met het College over de wensen met betrekking tot 
informatievoorziening over de afhandeling van de Wob/Woo verzoeken.

 

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Dit onderzoek maakt inzichtelijk hoe de gemeente Dordrecht uitvoering geeft aan de Wob en hoe 
dit zich verhoudt tot de eisen van de Wet open overheid (Woo) die op 1 mei 2022 in werking is 
getreden.

 

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT



Zaaknummer 2022-0153160

De raad van de gemeente DORDRECHT;

Gezien het voorstel van de Rekenkamercommissie. Zaaknummer 2022-0153160, d.d. 15-09-2022.

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie 'Open besturen, een NVRR 
DoeMee onderzoek naar de uitvoer van de Wob/Woo’;

2. de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen aanbeveling twee uit te voeren door 
met een plan van aanpak te komen over de implementatie van de aanbeveling zodra het Platform 
Open Overheidsinformatie (PLOOI) wettelijk verplicht wordt gesteld;

4. het gesprek aan te gaan met het College over de wensen met betrekking tot 
informatievoorziening over de afhandeling van de Wob/Woo verzoeken.

 

Aldus besloten in de vergadering van
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Bijlagen
1. Open besturen - DOE-Mee onderzoek van Wob naar Woo.pdf

Elders beschikbare bijlagen
Het doc is ONDER EMBARGO tot 10.00 uur 27 september 2022


