Raadsvoorstel
Onderwerp:
Aanwijzing contactfunctionaris gemeenteraad Wet
open overheid

Commissie Samen leven en
Samen wonen RK
19 mei 2022

Zaaknummer
505427

Portefeuillehouder

Gemeenteraad
2 juni 2022

Openbaar

E-mailadres opsteller:
m.slingerland@ridderkerk.nl

Geadviseerd besluit
1. Als contactpersoon ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie
met terugwerkende kracht tot 1 mei 2022 aan te wijzen:
1. de plaatsvervangend griffier
2. de griffiemedewerkster
3. de griffier
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Raadsvoorstel
Inleiding
Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid van kracht. De wet is bedoeld om de overheid
transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de
democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Elk
bestuursorgaan dient hiervoor een contactpersoon aan te wijzen.
Beoogd effect
Een contactpersoon aan te wijzen ter beantwoording van vragen over de beschikbare publieke
informatie van de gemeenteraad in overeenstemming met de Wet open overheid.
Relatie met beleidskaders
Argumenten
De griffie is nu ook al beheerder van de informatie van de raad en aanspreekpunt bij vragen.
Overleg gevoerd met
Kanttekeningen
Uitvoering/vervolgstappen
Informatie geven over waar men terecht kan met vragen over de informatie wordt nog duidelijker
opgenomen op de gemeentelijke website en het raadsinformatiesysteem.
Evaluatie/monitoring
Financiën
Dit voorstel wordt uitgevoerd binnen de bestaande budgetten.
Juridische zaken
Met dit besluit wordt voldaan aan de eis gesteld in artikel 4.7 van de Wet open overheid.
Duurzaamheid
Communicatie/participatie na besluitvorming
Het besluit wordt bekend gemaakt in de Blauwkai en op de gemeentelijke website.
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Aanwijzing contactfunctionaris
gemeenteraad Wet open overheid

Gemeenteraad:
2 juni 2022

Zaaknummer:
505427

:

gelet op
art. 4.7 Wet open overheid

BESLUIT:
1. Als contactpersoon ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie
met terugwerkende kracht tot 1 mei 2022 aan te wijzen:
1. de plaatsvervangend griffier
2. de griffiemedewerkster
3. de griffier
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