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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit

Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Emmen 2014 vast te stellen en met ingang
van 1 juli 2014 in te laten gaan.

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2014 moeten algemeen verbindende voorschriften (avv) digitaal (in een elektronisch
blad) bekendgemaakt worden. Wij gebruiken hiervoor de GVOP applicatie. Op die manier voldoen wij
aan alle vereisten voor digitaal bekendmaken die per 1 januari 2014 van kracht zijn.
Met de GVOP applicatie is het mogelijk om naast de officiële bekendmakingen ook andere besluiten
volledig of deels elektronisch bekend te maken. Kortom, het is mogelijk om alle bekendmakingen
digitaal te publiceren. De informatie in het huis-aan-huis blad (onze huidige manier van
bekendmaken) kan daardoor een stuk korter worden en is daarmee een verwijzing naar de digitale
bekendmakingen.
Op dit moment is vastgesteld dat het huis-aan-huis blad het officiële kanaal is om onze
bekendmakingen in te publiceren. De VNG adviseert om via een nieuwe verordening het digitale
kanaal vast te stellen als officieel kanaal waar de gemeente Emmen haar bekendmakingen publiceert.
Bijlagen:
1. Voorbeeld bekendmakingenoverzicht huis-aan-huis blad huidig
2. Voorbeeld bekendmakingenoverzicht huis-aan-huis blad vanaf 1 juli 2014
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 11 maart 2014 en de daarbij behorende stukken
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1.

Aanleiding voor het voorstel
Vanaf 1 januari 2014 moeten algemeen verbindende voorschriften (avv) digitaal (in een elektronisch
blad) bekendgemaakt worden. Hiervoor heeft het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële
Overheidspublicaties (KOOP) de GVOP applicatie ontwikkeld. GVOP is een afkorting voor
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. Met de GVOP voldoen gemeenten, provincies
en waterschappen aan alle vereisten voor digitaal bekendmaken die per 1 januari 2014 van kracht zijn.

Wij maken sinds 1 januari 2014 ook gebruik van deze GVOP applicatie. Hierdoor is het mogelijk om
naast de officiële bekendmakingen ook andere besluiten volledig of deels elektronisch bekend te
maken. Kortom, het is mogelijk om alle bekendmakingen digitaal te publiceren. De informatie in het
huis-aan-huis blad (onze huidige manier van bekendmaken) kan daardoor een stuk korter worden en
is daarmee een verwijzing naar de digitale bekendmakingen.
2. Argumentatie/beoogd effect

Naast het feit dat digitalisering een klantvriendelijk effect heeft, is het (vaak) mogelijk om hiermee
bepaalde bezuinigingen te realiseren. De gemeenteraad heeft in november 2012 de begroting van 2013
vastgesteld. In het bijbehorende bezuinigingsboek staat dat wij vanaf 2013 een structurele bezuiniging
van € 7.000,- moeten realiseren op de kosten van de bekendmakingen in het huis-aan-huis blad.
Per 1 januari 2014 is de nieuwe wet Elektronische Bekendmaking van kracht. Deze wet schrijft voor dat
gemeenten hun regelgeving (avv) elektronisch bekend moeten maken, maar ook andere
bekendmakingen mogen digitaal bekend gemaakt worden. Zoals besluiten van algemene strekking
(bas), ontwerpen van besluiten en andere specifieke besluiten, mededelingen of aankondigingen. De
keuze om daarnaast nog op papier te publiceren bepaalt iedere gemeente zelf. Wij willen daarom een
kortere weergave van de bekendmakingen in het huis-aan-huis blad, zodat dit alleen maar een
verwijzing is naar de digitale bekendmakingen.
Het effect van deze maatregel is te zien op meerdere vlakken:
1 Doordat de bekendmakingen digitaal aangeboden worden, kan de inwoner zich aansluiten op een
attenderingsservice per e-mail gericht op zijn/haar wensen. Hierdoor hoeft hij/zij niet alle
bekendmakingen te bekijken, maar komt er een email op het moment dat er iets bekendgemaakt
wordt wat bij die inwoner in de buurt is of wat hij/zij interessant vindt.
2 Wij kunnen hiermee deels voldoen aan haar taakstelling voor de bezuinigingen à € 7.000,- per jaar.
Omdat er op de gemeentelijke informatiepagina een verwijzing blijft naar de (digitale)
bekendmakingen, blijven er advertentiekosten. Het aantal bekendmakingen en de grootte per
bekendmaking verschilt per week, daarom is dit bedrag variabel.
3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten



In november 2012 heeft de Raad de begroting voor 2013 goedgekeurd. Op bladzijde 15 van
het bijbehorende bezuinigingsboek is een structurele bezuiniging opgenomen op het
publiceren voor de officiële bekendmakingen van de gemeente Emmen van € 7.000,- per jaar.

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

Wij hebben op dit moment als officieel publicatiemiddel uitsluitend het huis-aan-huis blad. Met de
nieuwe wet Elektronische Bekendmaking is de keuze vrij om het digitale kanaal als officieel
publicatiekanaal te gebruiken. De VNG adviseert om dit met een nieuwe verordening vast te laten
stellen. Deze nieuwe verordening vindt u in bijlage 1.
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Vanaf 1 maart 2014 wordt al wel begonnen met het promoten dat de bekendmakingen ook digitaal te
vinden zijn en de bijbehorende voordelen voor de lezers. De verordening (bijlage 1) wordt aangeboden
ter vaststelling in de raadvergadering van 24 april. Deze verordening wordt vervolgens op 30 juni 2014
bekendgemaakt, waarna hij op 1 juli 2014 in werking treedt. Dit biedt ons de ruimte om een
overgangsperiode van twee maanden te hanteren na het raadsbesluit. Tijdens deze twee maanden
worden de bekendmakingen nog op de huidige manier gepubliceerd in het huis-aan-huis blad, maar
wordt er ook duidelijk gecommuniceerd dat dit gaat veranderen per 1 juli 2014. Op die manier kunnen
inwoners goed wennen aan het idee dat ze digitaal de volledige bekendmakingen kunnen vinden.
Vanaf 1 juli 2014 wordt in het huis-aan-huis blad dan volstaan met een verwijzing naar deze
bekendmakingen (zie als voorbeeld bijlage 3 (huidige situatie) en bijlage 4 (situatie vanaf 1 juli 2014)).
5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Er wordt voorgesteld om te stoppen met het volledig publiceren van bekendmakingen in het huis-aanhuis blad en dus een alleen een verwijzing naar de digitale bekendmakingen te publiceren. Hiermee
wordt voor een deel voldaan aan de structurele taakstelling zoals deze in de begroting van 2013 is
vastgesteld. Het aantal bekendmakingen en de grootte per bekendmaking verschilt iedere week.
Daarom is het niet mogelijk om een vast bedrag te noemen waarmee de kosten daadwerkelijk gaan
dalen. De besparing ligt tussen de € 2500,- en € 5000,-.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 11 maart 2014.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2014, nummer: 14/305;
gelet op artikelen 139, 149 van de Gemeentewet, de wet Elektronische Bekendmaking en de artikelen
2:14, lid 2, 3:12 lid 1 en 3:42 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen
De Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Emmen 2014
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
1.

Bekendmaking:
 de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende
voorschriften inhouden;
 de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet
tot een of meer belanghebbenden zijn gericht;
 de wettelijk verplichte kennisgeving van het ontwerp van besluiten;
 kennisgeving van meldingen;
 alsmede overig wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel
aankondigingen;
 de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.
2. Elektronisch gemeenteblad: het gemeenteblad, bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet.
Artikel 2 Bekendmaking
1. Bekendmaking vindt plaats in het elektronische gemeenteblad, tenzij een wettelijk voorschrift
zich daartegen verzet. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
http://www.officielebekendmakingen.nl/ of http://www.emmen.nl/bekendmakingen.
2. Het college kan besluiten om tevens een kennisgeving te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huisaan-huisblad.
Artikel 3 Terinzagelegging en afschriften
1. De terinzagelegging van besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken vindt plaats in
het elektronisch gemeenteblad.
2. Het college kan besluiten om de stukken ook fysiek ter inzage te leggen op een plek die naar
het oordeel van het college daarvoor in aanmerking komt, in ieder geval de gemeentebalies in
het Gemeentehuis te Emmen en de gemeentewinkels in Schoonebeek, Emmer-Compascuum
en Klazienaveen.
3. Voorzover het bepaalde in het eerste lid niet uitvoerbaar is, wordt volstaan met het vermelden
van de zakelijke inhoud van het besluit in het elektronisch gemeenteblad en vindt de
terinzagelegging plaats op een plek die naar het oordeel van het college daarvoor in
aanmerking komt, in ieder geval de gemeentebalies in het Gemeentehuis te Emmen en de
gemeentewinkels in Schoonebeek, Emmer-Compascuum en Klazienaveen.
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4. Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in
het elektronisch gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.
Artikel 4 Slotbepalingen
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.
2. Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening elektronische bekendmaking
gemeente Emmen 2014.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 april 2014.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

