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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 9 december 2014 
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Behandelend ambtenaar: mevr. I. Bezema-Brink en mevr. H. Sprang 
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E-mail adres:                h.g.sprang@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Memo over het elektronisch bekendmaken van besluiten in de gemeente Tynaarlo (ter inzage) 
 
Onderwerp 
 
Vaststellen Verordening elektronische kennisgeving gemeente Tynaarlo 2015 
 
Gevraagd besluit 
De “Verordening elektronisch kennisgeving gemeente Tynaarlo 2015” vaststellen en in werking laten treden op 
1 april 2015. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Op grond van de Wet Elektronische Bekendmakingen (Web) zijn gemeenten en andere decentrale overheden 
sinds 1 januari 2014 verplicht om algemeen verbindende voorschriften, dit zijn voornamelijk verordeningen, 
elektronisch bekend te maken. Deze bekendmaking moet plaatsvinden in een elektronisch gemeenteblad. De 
gemeente voldoet sinds 1 januari 2014 aan deze wettelijke verplichting door publicatie in de - door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar gestelde publicatievoorzienig - 
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Overheidspublicaties (hierna: GVOP). Naast algemeen verbindende 
voorschriften maakt de gemeente tal van andere besluiten bekend, zoals aanvragen en vergunningen. Voor het 
publiceren van dergelijke besluiten kan eveneens het elektronisch gemeenteblad worden gebruikt, maar dat is 
(nog) niet verplicht. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in overleg met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten om ook deze elektronische kennisgeving op termijn verplicht te stellen. Tot die tijd 
kan van deze besluiten en andere mededelingen slechts elektronisch worden kennis gegeven als de 
gemeenteraad daartoe een verordening heeft vastgesteld. De elektronische wijze van kennis geven van zowel 
de algemeen verbindende voorschriften als de andere besluiten heeft de voorkeur omdat het dan voor de 
burger duidelijk is dat alle bekendmakingen op een eenduidige en dezelfde wijze worden gepubliceerd. 
Daarnaast blijven de publicaties altijd raadpleegbaar en inwoners zich kunnen abonneren op een elektronische 
attendering. Ook wordt met het afbouwen van de kennisgeving in het huis-aan-huisblad een bezuiniging 
gerealiseerd. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel en wat ging er vooraf 
Alle officiële publicaties worden op eenzelfde manier bekend gemaakt. 
Eind 2009 is de Wet elektronische bekendmaking (Web) gefaseerd in werking getreden. De Web bevat een 
aantal voorschriften die het laagdrempelig ontsluiten van wet- en regelgeving mogelijk maken. Sinds 2009 
bestaat er bijvoorbeeld geen papieren versie meer van de Staatscourant. De centrale overheid geeft haar 
publicatiebladen alleen nog maar digitaal uit. Vanaf 1 januari 2011 zijn decentrale overheden verplicht om de 
algemeen verbindende voorschriften geconsolideerd op het internet aan te bieden. Vanaf 1 januari 2014 zijn de 
decentrale overheden verplicht om de algemeen verbindende voorschriften ook elektronisch bekend te maken 
in een publicatieblad. Om het voor de burger overzichtelijk en eenduidig te laten zijn wordt voorgesteld om alle 
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officiële publicaties elektronisch te publiceren. Dit is ook in lijn met de visie van het kabinet dat in 2017 alle 
besluiten elektronisch bekend worden gemaakt.  
 
Het huidige contract voor het publiceren van de gemeentepagina loopt af. 
Voor het publiceren van de gemeentepagina in een huis-aan-huisblad is een contract gesloten. Dit contract 
loopt op 1 januari 2015 af. Het contract kan tijdelijk, in afwachting van een nieuwe aanbesteding, worden 
verlengd. Door de officiële bekendmakingen per 1 april 2015 niet meer in een huis-aan-huis blad te plaatsen 
kan de huidige papieren gemeentepagina worden ingekort. Verwacht wordt dat dit leidt tot een besparing. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Nadat de verordening is vastgesteld, treedt deze op 1 april 2015 in werking. Per die datum wordt overgegaan 
op het elektronisch bekendmaken van (ontwerp)besluiten en is de elektronische bekendmaking de 
rechtsgeldige bekendmaking. Om de inwoners te laten wennen aan de nieuwe publicatievorm is er een 
overgangstermijn tot 1 april 2015. Tijdens de overgangsperiode wordt actief gecommuniceerd over de nieuwe 
wijze van publiceren vanaf 1 april 2015. Daarnaast kan tijdens de overgangsperiode gestart worden om de 
bekendmakingen in de GVOP te plaatsen. De inwoners van de gemeente kunnen wennen en kennis maken 
met de nieuwe publicatievorm. Uiteraard zal ook na 1 april 2015 wekelijks op de papieren gemeentepagina 
worden vermeld dat de officiële bekendmakingen van de gemeente Tynaarlo te vinden zijn op 
www.officielebekendmakingen.nl 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Op 1 april 2015 treedt de verordening in werking. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Het uitgeven van een elektronisch gemeenteblad is sinds 1 januari 2014 verplicht. Net als de meeste 
gemeenten in Nederland maken wij gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties 
(GVOP). Hiervoor betalen we een verplichte bijdrage van € 8.000, = per jaar. Dit bedrag wordt niet verhoogd 
indien wij ook andere of meerdere bekendmakingen via dit systeem publiceren. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken secretaris 
 
 

                           


