
 
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 november 2014 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 november 2014 

Nummer : 68 

Onderwerp : Vaststell ing Verordening elektronische publicatie 

Bijlage(n) : Verordening elektronische publicatie gemeente Haren 

   

   

   

   

Samenvatting : De verordening regelt de wetteli jke verplichting van het 
hebben van een elektronisch gemeenteblad om hierin alge-
meen verbindende voorschriften bekend maken, ten behoe-
ve van de inwerkingtreding ervan. 
Ook andere besluiten zoals kennisgevingen kunnen gepu-
bliceerd worden in het elektronische gemeenteblad. Kennis-
gevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepu-
bliceerd, tenzij een wetteli jk voorschrift anders bepaalt (art 
2:14 Awb). Door in de verordening op te nemen dat dit elek-
tronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van 
een wetteli jk voorschrift.  
 
 

   

Voorgestelde beslissing : De Verordening elektronische publicatie gemeente Haren 
gemeente Haren vast te stellen. 
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Toelichting 
Per 1 januari 2014 is een elektronisch gemeenteblad verplicht voor alle gemeenten om hier-
in hun algemeen verbindende voorschriften (veelal verordeningen) bekend maken, ten be-
hoeve van de inwerkingtreding (artikel 139 Gemeentewet). 
 
Gemeenten kunnen ook andere besluiten zoals kennisgevingen publiceren in het elektroni-
sche gemeenteblad. Kennisgevingen mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubl i-
ceerd, tenzij een wetteli jk voorschrift anders bepaalt (art 2:14 Awb). Door in deze verorde-
ning op te nemen dat dit elektronisch geschiedt, wordt voldaan aan de voorwaarde van een 
wetteli jk voorschrift. 
 
Tot slot regelt de verordening naast de bekendmaking en kennisgeving nog de publicatie 
van een categorie mededelingen zonder wetteli jke grondslag. Deze berichten zijn niet tot 
een of meer geadresseerden gericht. Het kan dan gaan om openingstijden van het gemeen-
tehuis, data waarop het gemeentevuil wordt opgehaald of nieuws van de raad, zoals bi j-
voorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergeli jke. 
Ook deze berichten kunnen worden gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad. Er is 
echter geen wetteli jke verplichting om dat te doen. 
 
In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstell ing regelgeving decentrale 
overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch gemeenteblad moet 
voldoen. De (landeli jke) Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) 
waarbij wij als aansluiten, voldoet aan deze eisen. 
Het elektronische gemeenteblad wordt uitgegeven via de GVOP op de landeli jke voorziening 
www.overheid.nl. besluiten worden gepubliceerd op een onderdeel van deze site, namelijk 
www.officielebekendmakingen.nl. 
 
Haren, 27 oktober 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 
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