Raadsnota
Raadsvergadering de dato 14 december 2020
Onderwerp: Eerste wijziging verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Valkenburg
aan de Geul
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Uitstel van de Wet elektronische publicaties (Wep) leidt ertoe dat er tussen 1 januari 2021 en 1 juli
2021 niet rechtsgeldig kan worden bekendgemaakt. Dit is eenvoudig op te lossen door de
uitwerkingtredingsdatum van de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking, welke
nu op 1 januari 2021 staat, te wijzigen.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Op 23 april 2020 heeft uw raad de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking
Valkenburg aan de Geul (hierna: Verordening elektronische bekendmaking) vastgesteld.
Reden hiervoor was gelegen in het feit dat op dat moment bekend was dat digitale bekendmaking
per 1 januari 2021 wettelijk verplicht zou worden en de verspreiding van Via Limburg niet meer huis
aan huis wordt verspreid, waardoor papieren bekendmaking kostbaar en arbeidsintensief was
geworden.
De verordening zou op 1 januari 2021 uitwerking treden, immers vanaf dat moment zou de Wet
elektronische publicaties (Wep) van gelding zijn. Artikel 5 lid 2 van de Verordening elektronische
bekendmaking luidt:
“ Deze verordening treedt uitwerking op 1 januari 2021.”

Inmiddels is gebleken dat de Wep niet op 1 januari 2021 in werking zal treden, maar dat de
inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 juli 2021. Zie hiervoor bijlage 1: de brief van staatssecretaris
Knops van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties d.d. 14 september 2020. Dit
leidt ertoe dat er een lacune ontstaat voor de periode van 1 januari 2021 tot 1juli 2021. De
gemeente kan dan in die periode niet rechtsgeldig bekendmaken. Juridisch betekent dit dat
besluiten niet in werking kunnen treden. Het is namelijk niet geoorloofd zonder onderliggende wet
of verordening elektronisch bekend te maken.

3. Relatie met bestaand beleid
Er vindt geen wijziging plaats ten aanzien van het huidige beleid: het huidige beleid wordt op
dezelfde voet voortgezet.

Pagina 1 van 4

4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Deze kwestie kan eenvoudig worden opgelost door een kleine wijziging van de Verordening
bekendmaking door de raad te laten vaststellen. In plaats van het noemen van de huidige
uitwerkingtredingsdatum, zal de verordening uitwerking treden op het moment dat de Wep in
werking treedt. Op die manier wordt in ieder geval voorkomen dat wanneer er nogmaals een uitstel
plaatsvindt er niet wederom een lacune ontstaat.
Een tijdelijke “terugkeer” naar het verspreiden in papieren vorm is arbeidsintensief en zeer
kostbaar. Diverse postverspreiders hebben te kennen gegeven niet aan de vraag voor het
ongeadresseerd huis-aan-huis verspreiden te kunnen voldoen. De kosten voor het wekelijks (of
twee-wekelijks) gemeentebreed per post verspreiden van officiële bekendmakingen kost ca. 5.000
euro per keer.
Voor wat betreft de minder digitaal vaardigen blijft de mogelijkheid bestaan een papieren
bekendmaking te ontvangen. De ervaring van de afgelopen maanden heeft geleerd dat er tot op
heden slechts 8 personen zijn die een papieren bekendmaking krijgen toegestuurd.
Alles overziende is het voorzetten van het huidige beleid middels een wijziging in de tekst van de
Verordening bekendmaking de aangewezen weg. Deze wijziging dient door uw raad te worden
vastgesteld. In bijlage 2 treft uw raad de raadsnota aan en in bijlage 3 de volledige tekst van de
Eerste wijziging van de Verordening bekendmaking.

5. Samenwerking
N.v.t.

6. Aanbestedingen
N.v.t.
7. Duurzaamheid
Het behoeft geen betoog dat elektronisch bekendmaken vele malen minder belastend is voor het
milieu dan bekendmaking op papier
8. Financiën
De gemeente Valkenburg aan de Geul is reeds aangesloten op de applicatie Decentrale Regelgeving
en Officiële Publicaties (DROP). Aan het elektronisch bekendmaken zijn geen financiële
consequenties verbonden en het heeft geen gevolgen voor de afdeling Informatiebeheer.

9. Communicatie
Zie hierboven onder punt 4.
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10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u te besluiten om artikel 5 lid 2 van de Verordening bekendmaking te wijzigen in die
zin dat het artikel 5 lid 2 komt te luiden:
“Deze verordening treedt uit werking op het moment dat de Wet elektronische publicaties in
werking treedt.”

11. Bijlagen
Bijlage 1: Brief uitstel Wep van staatssecretaris Knops van het ministerie van binnenlandse zaken en
koninkrijksrelaties d.d. 14 september 2020;
Bijlage 2: collegenota d.d. 29 september 2020;
Bijlage 3: Eerste wijziging Verordening bekendmaking en kennisgeving.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 29 september 2020;
Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden de dato 30 november
2020.

Besluit:


Artikel 5 lid 2 van de Verordening kennisgeving en bekendmaking Valkenburg aan de Geul te
wijzigen in die zin dat het artikel 5 lid 2 komt te luiden: “Deze verordening treedt uit werking
op het moment dat de Wet elektronische publicaties in werking treedt.”

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2020

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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