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Onderwerp
Verordening elektronische bekendmaking West Betuwe

Beslispunten
De “Verordening elektronische bekendmaking gemeente West Betuwe” vast te stellen.

Inleiding
Het elektronisch bekendmaken van officiële publicaties is een wettelijke verplichting 
voor verordeningen en algemeen verbindende voorschriften. Deze verplichting gaat 
worden uitgebreid met andere publicaties. Straks dienen ook beleidsregels en overige 
besluiten van algemene strekking en besluiten die tot een of meerdere personen zijn 
gericht (vergunningen) elektronisch te worden bekendgemaakt. De invoeringsdatum van 
deze wettelijke verplichting is voorzien voor 1 januari 2021 (was 1 januari 2019). 
Officiële publicaties moeten elektronisch worden bekendgemaakt in het gemeenteblad 
en zijn te vinden op de landelijke website officielebekendmakingen.nl en/of overheid.nl. 
Om alle officiële publicaties al vanaf 1 januari 2019 rechtsgeldig en elektronisch bekend 
te maken dient uw raad een verordening vast te stellen. Daarom wordt voorgesteld om 
vooruitlopend op de wettelijke verplichting alle officiële publicaties vanaf 1 januari 2019 
elektronisch bekend te maken door het vaststellen van de Verordening elektronische 
bekendmaking gemeente West Betuwe.

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Het rechtsgeldig bekend maken van de officiële publicaties

Argumenten
1.1 Wettelijke verplichting
Het elektronisch bekendmaken van officiële publicaties is een wettelijke verplichting 
voor verordeningen en algemeen verbindende voorschriften. Deze verplichting gaat 
worden uitgebreid met andere publicaties. Ook beleidsregels en overige besluiten van 
algemene strekking en besluiten die tot een of meerdere personen zijn gericht 
(vergunningen) moeten straks elektronisch worden bekendgemaakt. In de gemeente 
Neerijnen gebeurde dit overigens al. Vooruitlopend op de wettelijke invoering wordt bij 
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de start van de nieuwe gemeente alle officiële publicaties vanaf 1 januari 2019 
elektronisch bekend gemaakt. 

1.2 Betere toegang
Het elektronische publiceren van bekendmakingen het voordeel dat inwoners er vrijwel 
overal, 24 uur per dag en kosteloos (met uitzondering van de Internetverbinding), 
toegang toe hebben. Over het algemeen beschikken inwoners over toegang tot internet. 

1.3 Gemeentelijke website
De gemeentelijke website is de meest logische plek om de inwoners te informeren. Om 
de publicaties op de landelijke website ook te kunnen tonen op de gemeentelijke 
website is een koppeling nodig. Door deze koppeling zijn de publicaties optimaal 
toegankelijk voor de inwoners. De volledige tekst van de publicaties wordt hierdoor als 
extra services ook op de eigen website getoond.

1.4 Voorziening voor mensen zonder internet
De reden om voorlopig ook nog vast te houden aan de papieren mededelingen in een 
huis-aan-huisblad is omdat het bereik van een deel van de inwoners verloren zou 
kunnen gaan. Er bestaat een groep mensen voor wie het een probleem is om de 
bekendmakingen via internet te ontvangen, omdat zij zelf geen computer met 
internetaansluiting hebben of het niet kunnen raadplegen bij familie en/of vrienden. 
Deze groep inwoners zal steeds kleiner worden, maar als extra services zal de papieren 
mogelijkheid nog even aangeboden blijven worden. De papieren mededelingen in een 
huis-aan-huisblad wordt aangeboden in 2019 en het college van burgemeester en 
wethouders zal in de loop van 2019 beslissen of deze periode al dan niet wordt verlengd. 

Kanttekeningen
1.1 Bijna iedereen heeft internet
Er kan worden gekozen om geen publicaties meer te plaatsen in een huis-aan-huisblad. 
Hiermee kunnen kosten worden bespaard, maar een deel van de inwoners is nog altijd 
gericht op de gemeentelijke informatierubriek in een huis-aan-huisblad.  

Duurzaamheid
-

Financiën
De kosten van alle bekendmakingen zijn moeilijk in te schatten, omdat dit afhankelijk is 
van het aantal publicaties die worden geplaatst. In het eerste jaar van de gemeente 
West Betuwe zullen de kosten van bekendmakingen sowieso hoger zijn, aangezien er 
veel nieuwe verordeningen moeten worden bekendgemaakt voor de nieuwe gemeente.

Uitvoering
-

Planning

2



-

Evaluatie
-

Communicatie
De verordening wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en zal tevens 
als extra services ook worden meegedeeld in een huis-aan-huisblad.

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       De burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van de Stuurgroep West Betuwe van 14 augustus 
2018;

besluit:

de Verordening elektronische bekendmaking gemeente West Betuwe vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 2 januari 2019, nummer 14

De griffier,                                  De voorzitter,
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