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Geachte leden van de raad,

Vanaf 1 januari 202L zal naar verwachting het verplicht elektronisch bekendmaken
en kennisgeven inwerking treden. Wij willen niet wachten op deze nieuwe wetgeving.
Door middel van een verordening kan geregeld worden dat de officiële bekendmaking
van de beleidsregels en overige besluiten van algemene strekking (BAS) en de
kennisgeving met betrekking tot de besluiten waarbij meer belanghebbenden zijn
betrokken dan alleen degene tot wie de beschikking is gericht elektronisch geschiedt.
Deze verordening zal binnenkort aan u worden voorgelegd.
Terwijl deze besluitvormingsprocedure loopt, willen wij alvast u en de burgers laten
kennismaken met de uitbreiding van het elektronisch bekendmaken en kennisgeven,
Naast de officiële bekendmakingen en kennisgevingen in het huis-aan-huisblad De
Schakel zal de komende tijd aanvullend de bekendmakingen en kennisgevingen in
het elektronische gemeenteblad plaatsvinden. Het elektronische gemeenteblad van
de gemeente Waalre is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl . Zo kan
iedereen ervaren dat een elektronisch gemeenteblad meer maatwerk, sneller,
vollediger en beter ontsloten is dan een papieren huis-aan-huisblad.

Wij gaan nu ook starten met een communicatietraject om het

elektronisch
bekendmaken en kennisgeven te promoten. De nadruk wordt daarbij gelegd op de
voordelen van het elektronische gemeenteblad, zoals onder andere de mogelijkheid
een gratis abonnement te nemen op de e-mailservice bekendmakingen. Hiermee
wordt de abonnee direct automatisch via de email op de hoogte gebracht van
relevante ontwikkelingen in de directe woonomgeving, Ook zijn er speciale apps te
downloaden voor de smartphone en Ipad die in eenzelfde informatiebehoefte
voorzien' Na eventuele besluitvorming en inwerkingtreding van de verordening zal
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als extra service nog voor een onbepaalde tijd gebruik worden gemaakt van huisaan-huisblad De Schakel.
Waarom is het bekendmaken en kennisgeven belangrijk? Het bekendmaken is nodig
voor het in werking treden van een besluit. Een incorrecte bekendmaking kan er voor
zorgen dat een besluit niet in werking treedt. Een incorrecte kennisgeving kan er
voor zorgen dat er mogelijk sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijving
bij bijvoorbeeld bezwaar.

Wij zullen kort de soorten besluiten benoemen, uitleggen hoe wettelijk het
bekendmaken en kennisgeven is geregeld en op welke besluiten de uitbreiding van
toepassing is.
1. Vanaf l januari 2014 is het al verplicht om algemeen verbindende
voorschriften (verordeningen en nadere regels) integraal elektronisch bekend
te maken door middel van het elektronische gemeenteblad.

2. De overige besluiten van algemene strekking

(besluiten van algemene
strekking niet zijnde algemeen verbindende voorschriften zoals beleidsregels,
plannen, en administratieve maatregelen) worden op dit moment met een
korte zakelijke inhoud bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad De Schakel
en daarnaast ter inzage gelegd. Een gemeente mag er voor kiezen om de
overige besluiten van algemene strekking integraal (de gehele tekst)
elektronisch bekend te maken. Deze keuze is op dit moment nog niet
gemaakt, maar zal middels de verordening aan u worden voorgelegd. Indien
u de verordening vaststelt, zal het elektronisch gemeenteblad per 1 januari
2019 aangewezen zijn als het officiële gemeenteblad voor de overige besluiten
van algemene strekking.

3. Tot slot zijn er besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht
(meestal beschikkingen) en dan gebeurt het bekendmaken door het
toezenden (per post) of uitreiken aan die belanghebbenden. Het
bekendmaken gebeurt bij deze besluiten dus niet in een gemeenteblad.

4. Bij beschikkingen zijn vaak meer belanghebbenden betrokken dan alleen
degene tot wie de beschikking is gericht, zoals bijvoorbeeld een

omgevingsvergunning voor bouwen (we hebben het dus niet over een
beschikking die alleen voor een bepaalde betrokkene van belang is zoals
bijvoorbeeld het toekennen van een uitkering). Naast de bekendmaking zoals
benoemd onder 3. dient voor de geïnteresseerden een kennisgeving van het
besluit plaats te vinden. Geïnteresseerden worden daarmee in de gelegenheid
gesteld een zienswijze of bezwaar in te dienen. Op dit moment worden de
kennisgevingen gepubliceerd in het huis-aan-huisblad De Schakel. Door
middel van het vaststellen van de verordening wordt het elektronische
gemeenteblad per 1 januari 2019 voor kennisgevingen aangewezen als het
officiële gemeenteblad in plaats van het huis-aan-huisblad De Schakel.
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Wij nodigen u uit om vooruitlopend op de behandeling van het raadsvoorstel alvast
kennis te maken met het elektronische gemeenteblad.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.W.F

J.W. Brenninkmeijer
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