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Verordening elektronische kennisgeving gemeente 

Doetinchem 

voor beeldvormende raad 

 naam opsteller: P. Fuijk 

 telefoonnummer: 377 332 
 e-mailadres: p.fuijk@doetinchem.nl 

 

Voorstel: 

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Doetinchem vaststellen 

 

Met de door uw raad vast te stellen Verordening elektronische kennisgeving gemeente Doetinchem 

biedt u ons de mogelijkheid om kennisgevingen over (ontwerp)besluiten, aanvragen, meldingen en 

andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, elektronisch te doen 

via www.officielebekendmakingen.nl De kennisgevingen op de gemeentepagina van Gelderse Post 

komen daarmee te vervallen.  

 

Aanleiding om uw raad de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Doetinchem ter 

besluitvorming voor te leggen is de Wet elektronische bekendmaking. Deze wet heeft tot gevolg dat 

gemeenten hun algemeen verbindende voorschriften, bijvoorbeeld de door uw raad vastgestelde 

algemene plaatselijke verordening, met ingang van 1 januari 2014 verplicht elektronisch bekend 

moeten maken op www.officielebekendmakingen.nl. Pas na deze bekendmaking treedt het algemeen 

verbindende voorschrift in werking. Bekendmaking van een algemeen verbindend voorschrift op de 

gemeentepagina in Gelderse Post volstaat derhalve niet meer.  

 

Gezien deze verplichting ligt het wat ons betreft voor de hand om kennisgevingen over niet algemeen 

verbindende voorschriften via www.officielebekendmakingen.nl te laten plaatsvinden. Deze 

verdergaande digitalisering is in lijn met de stappen die we op dit vlak de afgelopen jaren als 

gemeente hebben gezet: burgers kunnen onder andere verhuizingen, klachten en meldingen 

onderhoud openbare ruimte digitaal doorgeven, raadsstukken zijn digitaal te raadplegen en 

raadsvergaderingen kunnen live worden gevolgd. De stap om kennisgevingen digitaal bekend te 

maken is verder in lijn met de digitalisering van de Staatscourant. Deze verschijnt niet meer op papier 

maar enkel digitaal via www.officielebekendmakingen. Genoemde stap sluit ook aan bij de Visiebrief 

digitale overheid 2017 waarin Minister Plasterk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninksrijksrelaties schrijft: “Het gebruik van het digitale kanaal door burgers zal krachtig worden 

gestimuleerd”.  
 

Het digitaal bekendmaken van kennisgevingen levert voordelen op qua dienstverlening. Digitaal zijn 

kennisgevingen namelijk eenvoudig doorzoekbaar te maken. Een burger kan zoeken en filteren op 

kernwoorden. Dat is in de krant niet mogelijk. Ook kan een burger zich aanmelden voor een 

zogenaamde e-mailattendering. Hij ontvangt dan alle voor hem relevante kennisgevingen per e-mail. 

Het digitaal bekendmaken van kennisgevingen maakt op die manier dienstverlening op maat mogelijk.  

 

Wij staan voor goede dienstverlening aan onze burgers. Daarom zullen we naast het digitale kanaal 

alternatieven aanbieden. Burgers kunnen altijd naar de Gemeentewinkel komen en vragen om de 

digitale kennisgevingen in te mogen zien. Of de burger ontvangt op verzoek een print van de digitale 

kennisgeving.  

 

Samengevat komt de communicatie van de gemeente er als volgt uit te zien: 

 

1. Kennisgevingen over (ontwerp)besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals 

bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, worden voortaan elektronisch bekend 

gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl  
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2. De gemeentepagina in Gelderse Post of een ander huis-aan-huis-blad blijft beschikbaar voor 

gemeenteberichten over bijvoorbeeld de verkiezingen, wegwerkzaamheden etc. Ook kan de 

gemeentepagina worden gebruikt om burgers te informeren over de mogelijkheden van 

www.officielebekendmakingen.nl  

3. Bij belangwekkende ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan grote wegwerkzaamheden, worden 

burgers apart geïnformeerd via een huis-aan-huis-brief. In aanvulling hierop kan een publicatie op 

de gemeentepagina in Gelderse Post of een ander huis-aan-huis-blad worden verzorgd.  

 

Om kennisgevingen digitaal bekend te maken is een door de raad vastgestelde verordening 

noodzakelijk. Alleen dan is er een juiste juridische basis voorhanden. De bijgevoegde verordening 

voorziet hierin. Wij stellen u dan ook voor de Verordening elektronische kennisgeving gemeente 

Doetinchem vast te stellen.  

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 
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De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening elektronische kennisgeving 

gemeente Doetinchem; 

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Doetinchem 

 

Artikel 1 Elektronische kennisgeving 

1. Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn 

gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen 

verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.  

2. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl 

3. Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, 

aanvragen en meldingen.  

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2014. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente 

Doetinchem.  

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 24 april 2014, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

          , voorzitter 
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