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Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 april 2011 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 5 apri l 2011 

Nummer :  

Onderwerp : Intrekken en/of hernieuwd bekendmaken van gemeentel ijke 
regelgeving  

Bijlage(n) : 1. Bi jlage A, opnieuw bekendmaken regelingen 
2. Bijlage B, intrekken regelingen 
3. Concept-raadsbesluit 

   

Samenvatting : Vanaf begin dit jaar zi jn gemeenten verplicht om hun ge-
meenteli jke regelgeving in een centrale databank, de Cen-
trale Voorziening Decentrale Regelgeving (hierna te noe-
men de CVDR) te plaatsen. De afgelopen maanden is de 
regelgeving van de gemeente Haren geïnventariseerd. 

Tijdens de inventar isatie bleek een aantal regelingen/-
verordeningen niet meer rechtsgeldig te zijn of  van rechts-
wege zijn komen te vervallen. Deze moeten formeel nog 
worden ingetrokken. Daarnaast bleek van een deel van de 
regelgeving de oorspronkelijke publicat iedatum niet meer te 
achterhalen. Deze dienen opnieuw bekend gemaakt te wor-
den. 

   

Voorgestelde beslissing : De regelingen genoemd in bij lage A opnieuw bekend te 
maken. 

De regelingen genoemd in bij lage B in te trekken.  
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Inleiding  
Sinds begin dit jaar (1 januari 2011) zijn gemeenten verplicht hun ‘eigen‘ regelgeving in ge-
consolideerde vorm in een voor iedereen ontsloten landeli jke databank, de CVDR, te plaat-
sen. Dit is geregeld in artikel 140 van de Gemeentewet.  In geconsolideerde vorm wil zeg-
gen: een doorlopende tekst van de regeling waarin de wijz igingen zijn verwerkt, die in de 
loop van de ti jd door de raad zi jn vastgesteld.  
 

De afgelopen maanden is de regelgeving van de gemeente Haren geïnventariseerd. 

Tijdens de inventar isatie bleek een aantal regelingen/verordeningen niet meer rechtsgeldig 
te zi jn of van rechtswege zi jn komen te vervallen. Deze moeten formeel nog worden inge-
trokken. Daarnaast bleek van een deel van de regelgeving de oorspronkelijke publicat ieda-
tum niet meer te achterhalen. Deze dienen opnieuw bekend gemaakt te worden in verband 
met het kunnen vullen van alle velden in de centrale databank, de CVDR.  

 

Om welke regelingen het gaat kunt u lezen in de bij dit raadsvoorstel behorende bi j lagen A 
en B. Daarnaast ligt voor u van al le regelingen de geconsolideerde tekst ter inzage. In deze 
vorm zullen de regelingen ook ter inzage worden gelegd bi j de Publieksbalie en te raadple-
gen zi jn via www.overheid.nl (CVDR).  
 
Communicatie 
Na besluitvorming in uw raad zal het besluit gepubliceerd worden en de ingetrokken en op-
nieuw bekend gemaakte regelingen ter inzage worden gelegd bij de Publieksbalie en op de 
website en zullen de regelingen in de CVDR met de nieuwe publicatiedata worden opgeno-
men.  
 
Voorgestelde beslissing 
Wij stellen u voor om:  

De regelingen genoemd in bij lage A opnieuw bekend te maken. 

De regelingen genoemd in bij lage B in te trekken.  

 
Haren, 15 maart 2011 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
secretar is  burgemeester 
 
 


