
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2014; 
 
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de 
 
Verordening elektronische publicatie gemeente Haren 
 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. burgemeester:      burgemeester van de gemeente Haren. 
b. college:         burgemeester en wethouders van de gemeente Haren. 
c. raad:          gemeenteraad van de gemeente Haren. 
d. elektronisch gemeenteblad: gemeenteblad dat elektronisch wordt uitgegeven en dat  

voldoet aan de hiervoor geldende regelgeving op grond 
van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstell ing re-
gelgeving decentrale overheden. 

e. publicatie:        mededeling, kennisgeving en bekendmaking. 
 
Artikel 2 Toepassingsbereik 
Deze verordening is van toepassing op berichten van de raad, het college van burgemees-
ter en wethouders of de burgemeester als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid van de Alge-
mene wet bestuursrecht. 
 
Artikel 3 Elektronisch gemeenteblad 
1. Het college geeft een gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgege-

ven en is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. 
2. Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de aanleiding be-

staat. 
3. Een gemeenteblad bevat in ieder geval: de titel Gemeenteblad en de naam van de ge-

meente Haren, de datum van publicatie, het volgnummer en namens welk bestuursor-
gaan de publicatie plaatsvindt. 

4. Verordeningen, nadere regels van het college, beleidsregels en kennisgevingen worden 
in hun geheel, inclusief eventuele toelichting en bij lagen, opgenomen in het elektronisch 
gemeenteblad, waarbij per besluit een afzonderli jk gemeenteblad wordt uitgegeven. 

5. Indien volledige opname van een besluit in het elektronisch gemeenteblad niet of alleen 
gedeelteli jk uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of 
een samenvatting van het besluit in het elektronische gemeenteblad. In dat geval zal het 
gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college te bepalen plaats. 
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Artikel 4 Bekendmaking 
1.  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene 

strekking worden bekendgemaakt in een door het college uitgegeven elektronisch ge-
meenteblad. 

2.  De besluiten als bedoeld in het eerste l id, worden in hun geheel in het elektronische ge-
meenteblad opgenomen. 

3.  Het eerste l id is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond 
van de Wet ruimteli jke ordening 
 

Artikel 5 Kennisgeving 
1.  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseer-

den zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wetteli jk voorschrift 
zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch ge-
meenteblad. 

2.  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, be-
sluiten, aanvragen en meldingen. 

 
Artikel 6 Bijzondere omstandigheden 
Het college of, als de bekendmaking of kennisgeving door of vanwege de burgemeester 
plaatsheeft, de burgemeester, kan in bijzondere omstandigheden of in het geval van drin-
gende spoed bepalen dat bekendmaking van een besluit of kennisgeving in afwijking van 
artikel 4 of van artikel 5 van deze verordening zal geschieden. 
 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
De verordening treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2014. 
 
Artikel 8 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische publicatie gemeente 
Haren. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november 2014. 
 
de raad voornoemd, 
 
 
 
O.E. de Vries, 
griff ier 

 J.G. Vlietstra, 
voorzitter 

 
 


