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Raad
College
17 september 2019
gemeentelijke bekendmakingen

Geachte leden van de raad,
Begin dit jaar hebben we u toegezegd u voor 1 oktober nader te informeren over de
gekozen beleidslijn ten aanzien van de publicatie van de officiële bekendmakingen
(toezegging 1.3). Met deze memo stellen we u nader op de hoogte.
Gemeenten hebben de plicht bepaalde (overheids)informatie te publiceren. De gemeente
Het Hogeland gebruikt hiervoor op dit moment verschillende kanalen. Onderstaande tabel
bevat een overzicht van deze kanalen:
Wat
Waar
Kennisgevingen van
vergunningen en
andere beschikkingen,
mededelingen
Beleidsregels

Verordeningen

Publicaties rondom
bestemmingsplannen

Verkeersbesluiten

Overige besluiten van
algemene strekking

Noorderkrant
(gemeentenieuws)

Website **
(via
koppeling
overheid.nl)

Overheid.nl
(verplicht
vanaf 112021)

Opmerkingen

Ja

Ja

Ja

vanaf 1-1-2020 publicatie
op overheid.nl

Nee

Ja

Ja

aanvullende verplichting
vanaf 1-1-2022: publicatie
op overheid.nl

Ja

verplicht sinds 1-1-2014
inclusief het publiceren
van geconsolideerde
versies

Ja

NU: digitale publicaties in
de Staatscourant op
overheid.nl
VANAF 1-1-2021 in het
Gemeenteblad op
overheid.nl
NU: digitale publicaties
komen nu nog in de
Staatscourant op
overheid.nl
VANAF 1-1-2021: in
Gemeenteblad op
overheid.nl

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Veranderingen vanaf 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 is elke gemeente wettelijk verplicht om alle bekendmaking digitaal te
publiceren. Digitaal krijgt daarmee het wettelijke primaat. Gemeenten mogen zelf de keuze
maken om bekendmakingen aanvullend op papier te publiceren. Het Hogeland publiceert
het gemeentenieuws op dit moment in de Noorderkrant.
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Het Hogeland
Het college wil het gebruik van digitale publicaties promoten. Inwoners kunnen zich
abonneren op overheid.nl en de app Officiële bekendmakingen. Daarin kunnen inwoners
zelf naar behoefte aangeven over welke informatie ze geïnformeerd willen worden.
Tegelijkertijd hecht het college er aan dat inwoners die minder digivaardig zijn zich goed
kunnen blijven informeren over gemeentelijke bekendmakingen. Aansluitend op het
dienstverleningsconcept ‘Aan minder digivaardigen bieden we passende ondersteuning’,
blijft de papieren publicatie daarom in de gemeentepagina in de Noorderkrant bestaan.
Om dit mogelijk te maken, is een aanvullende gemeentelijke verordening nodig. Deze
verordening wordt nu voorbereid, zodat deze nog dit jaar door uw Raad kan worden
vastgesteld.
De gemeente heeft op dit moment onvoldoende kennis van het bereik van de papieren
pagina en de publicatie van gemeentelijke vergunningen in het gemeentenieuws. Daarom
gaan we in het najaar van 2019 onderzoek doen naar het bereik van de papieren
gemeentepagina. Hetzelfde gaan we doen voor het gebruik van de digitale
gemeentepagina’s op de verschillende digitale kanalen: de gemeentelijke website, de
gemeentelijke Facebookpagina en de website van de Noorderkrant. De resultaten van dit
onderzoek presenteren we u in januari 2020.

Hoogachtend,

Burgemeester
H.J. Bolding

Gemeentesecretaris
P.P.M. van Vilsteren
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