Raadsvoorstel nr. 17-18

Barneveld, 14 februari 2017

Afdeling: Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder: D.J. Dorrestijn-Taal

Onderwerp:

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Barneveld

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Barneveld vast te stellen.

1. Inleiding
Sinds 2014 publiceert onze gemeente haar regelgeving, zoals verordeningen en beleidsregels, in het
elektronisch gemeenteblad op www.officiëlebekendmakingen.nl en op overheid.nl. Dit is wettelijk verplicht.
Dit publicatieproces verloopt sinds begin dit jaar geïntegreerd via DROP, wat staat voor Decentrale
Regelgeving en Officiële Publicaties.
De verwachting is dat per 1 januari 2018 de kennisgevingen van overige algemene besluiten, zoals
omgevingsvergunningen en andere vergunningen, ook verplicht elektronisch moeten worden gedaan. Deze
worden nu nog op de gemeentelijke pagina in de Barneveldse krant gepubliceerd en zijn ook op onze
website in kopie in te zien.
Zoals u bekend is, werken wij aan een nieuwe website en de verwachting is dat de nieuwe website in april
‘live’ gaat. Het is daarom wenselijk om vooruitlopend op de wettelijke verplichting de officiële kennisgevingen
vanaf dat moment elektronisch via DROP in het elektronisch gemeenteblad te publiceren.
Om alle officiële kennisgevingen al eerder dan 1 januari 2018 uitsluitend digitaal te mogen publiceren,
vereist de wet (artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) dat hiervoor een verordening is
vastgesteld. De verordening die nu voorligt is gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Als extra
dienstverlening zal de gemeente wekelijks op de gemeentelijke informatiepagina vooralsnog aangeven
welke kennisgevingen er zijn gepubliceerd en hoe deze geraadpleegd kunnen worden. Daarnaast kan
kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief zijn voorgeschreven. In dat geval dient de
kennisgeving in elk geval daarin te geschieden en is publicatie in het elektronisch gemeenteblad een niet
verboden, aanvullende wijze van kennisgeven.

2. Door de raad gestelde kaders
De Kadernotitie (e)-dienstverlening.

3. Effect
De kennisgevingen worden vooruitlopend op de landelijke regelgeving op uniforme wijze elektronisch
gepubliceerd. Alle potentieel geïnteresseerden kunnen daar 24/7 op effectieve wijze kennis van nemen.
Online is er het volledig overzicht van de bekendmakingen en kennisgevingen in de gemeente Barneveld
zichtbaar. Op de gemeentelijke pagina in de krant zal op de actuele kennisgevingen en bekendmakingen
worden geattendeerd.

4. Argumenten
Elektronische kennisgeving van berichten is de volgende logische stap in communicatie met de burger
Nu de gemeentelijke website dit voorjaar wordt vernieuwd, is het wenselijk de gemeentelijke kennisgevingen
die momenteel op de gemeentepagina in de Barneveldse krant en op de website worden geplaatst alleen
nog digitaal te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Wel wordt voorlopig op de gemeentepagina nog
wekelijks melding gemaakt van de kennisgevingen en de vindplaats hiervan.
Elektronische kennisgeving biedt meer communicatievoorzieningen en mogelijkheden dan de papieren
weekbladen. Tegenwoordig zijn nagenoeg alle huishoudens bereikbaar via internet. Elektronische
kennisgeving van berichten zoals ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen is dan ook een
logische stap die volgt op het sinds 2014 elektronisch publiceren en bekendmaking van regelgeving.
Beschikkingen op een aanvraag worden uiteraard nog, naast de elektronische kennisgeving, persoonlijk
bekend gemaakt door toezending.
Inwoners kunnen zich digitaal abonneren op de berichtgeving. Op deze wijze wordt digitaal maatwerk via email, social media en website geïntensiveerd. Dit vergroot de dienstverlening omdat inwoners voortaan op
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maat via e-mail of een app - Over uw buurt - informatie over vergunningaanvragen, bestemmingsplannen en
andere bekendmakingen kunnen ontvangen.

5. Kanttekeningen
Deze verordening betreft alleen de kennisgeving (publicatie) van diverse berichten en gaat niet over de
bekendmaking van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan. Dat is uitputtend geregeld in wetten
als de Bekendmakingswet, de Gemeentewet, de Awb en dergelijke. Kennisgeving is in de Awb de algemene
term voor diverse vormen van openbaarmaking van besluiten en andere documenten, die erop gericht is dat
alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.
Voorts blijven aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen ongewijzigd van toepassing. Hierbij
kan gedacht worden aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( onder meer artikel 3.12) en de Wet
ruimtelijke ordening (onder meer artikel 3.8, eerste en tweede lid).

6. Uitvoering
Planning: na vaststelling door uw raad zal de verordening op 3 april 2017 in werking treden.
Communicatie: de verordening zal op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt in
het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt de bekendmaking vermeld in de overige gemeentelijke
communicatiemiddelen
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Bijlage:
Verordening elektronische kennisgeving gemeente Barneveld met toelichting

