
Voorstel meerjarig project Wet Open Overheid 

Bedragen x 1.000 euro 
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uitgaven 
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uitgaven 
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uitgaven 

2026 

Wet Open Overheid 2021-2027 1.490 669 225 212 192 192 

 

De achtergrond/redenen voor het starten van het project 
Per 1 mei 2022 moeten gemeenten voldoen aan de Wet open overheid die dan in werking treed. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 al gestart. Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) 
is het bevorderen van transparantie en verantwoording door overheden te verplichten zo veel 
mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken. De wet moet ervoor zorgen 
dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is. De 
openbaarheid van overheidsdocumenten wordt nu voor een belangrijk deel geregeld via de Wet 
openbaarheid bestuur (Wob) en de Archiefwet. De Archiefwet regelt dat te bewaren 
overheidsarchief na 20 jaar openbaar gemaakt wordt. Daarnaast is er op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een publicatieplicht voor bepaalde documenten, zoals wetten, verordeningen en 
besluiten. De Woo breidt de publicatieplicht uit en volgt de Wob op die n.l. komt te vervallen bij 
inwerkingtreding van de Woo. De werkzaamheden zullen echter vele jaren in beslag nemen. 
   
De aansluiting op de doelstellingen raad en/of college 
Het gaat hier om nieuwe wetgeving die geïmplementeerd dient te worden om te kunnen voldoen 
aan de minimale eisen van deze wet (basisniveau). 
 
Alle mogelijke opties die zijn overwogen 
De opties die gemeente heeft is het willen voldoen aan wet-en regelgeving of niet waarbij gekozen 
kan worden om meer openbaar te maken dan de wet nu voorschrijft. Er is gekozen voor 
ambitieniveau "basis" dat wil zeggen voldoen aan de wettelijk minimum eisen wat betreft het 
openbaar maken van overheidsstukken.      
 
De dekking van het project 
De kosten worden gedekt van uit DOIB en rijksmiddelen. De bijdrage vanuit DOIB betreft 
voorfinanciering voor de kosten in de jaren 2021 en 2022 die in de jaren 2023 tot en met 2025 weer 
wordt terug betaald door ontvangst van de rijksmiddelen in die jaren. De rijksmiddelen die worden 
ontvangen betreft deels incidentele middelen van 174.000 per jaar over de jaren 2022 tot en met 
2025 en uit structurele middelen vanaf 2022 van 148.000 in 2022 oplopend in de jaren tot en met 
2024 naar 296.000 vanaf 2026.De DOIB bedragen van 2021 en 2022 betreffen een voorfinanciering 
die in de jaren 2023 t/m 2025 zullen worden terugbetaald. 
 

Dekking x 1000 euro 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Rijksmiddelen structureel   148 185 223 261 296 

Rijksmiddelen incidenteel   174 174 174 174 0 

DOIB *) 165 297 -134 -185 -142  0 

Totaal 165 619 225 212 293 296 

*) inclusief 50 duizend euro via resultaatbestemming rekening 2021 
 
 



Meerjarige exploitatie projecten 

        
(Bedragen * 1.000 euro) 

Looptijd 
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budget 
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2022 
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Naam                 

Experiment gesloten coffeshop 
2020-

2024 890.000 162.000   162.000 162.000 202.000 202.000 

         
Toelichting: 

        
1. Besluit van vaststelling van het meerjarige project Besluit van college tot deelname aan Experiment gesloten coffeeshop. 

2. De achtergrond/redenen voor het starten van het project Het college wil onderzoeken hoe het huidige systeem van illegale bevoorrading van 

coffeeshops kan veranderen. Dit werkt namelijk criminaliteit in de hand. Het college 

is van mening dat een gemeente als Groningen mee zou moeten doen met dit 

experiment. 

3. De aansluiting op de doelstellingen raad en/of college Uit coalitieakkoord 2019-2022 :  

We gaan door met het huidige beleid voor coffeeshops. Groningen heeft zich eerder 

aangemeld voor het experiment met de gecontroleerde wietteelt. We willen kijken 

of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops geleverd kan worden 

zonder criminele inmenging en wat het (gezondheids-) effect hiervan is. Onze 

deelname aan het experiment hangt af van de uiteindelijke invulling van het 

landelijke experiment. Daarnaast willen we aandacht voor het terugdringen 

van overlast en drugsgerelateerde ondermijnende criminaliteit.  

4. Alle mogelijke opties die zijn overwogen Huidige situatie van Incidentele middelen gemeentefonds in stand houden. Het 

nadeel van deze optie is de maximale termijn van twee jaren om middelen 

beschikbaar te houden voor dit project. Dit project heeft inmiddels vertraging 

opgelopen doordat de landelijke voorbereidingsfase  langer duurt dan gepland. Om 

de rijksmiddelen beschikbaar te houden voor het project is het van belang om dit als 

een meerjarig project aan te wijzen. 

5. De dekking van het project Vanuit het Rijk is € 890.000 toegekend om de voorbereidingskosten en de kosten van 

de experimenteerfase te dekken. 

 

 

 

 


