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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Hierbij bieden wij u de Verordening elektronische bekendmaking gemeente Steenbergen ter vaststelling 
aan. 

2. Achtergrond 
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten op grond van de Wet elektronische bekendmaking verplicht algemeen 
verbindende voorschriften in een elektronisch gemeenteblad bekend te maken. Algemeen verbindende 
voorschriften zijn regels die burgers binden, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke verordeningen. 

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voor deze bekendmaking tegen 
betaling een centrale publicatievoorziening, de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties 
(hierna; GVOP), ter beschikking gesteld. Deze voorziening voldoet aan de door de wet gestelde eisen en 
maakt het mogelijk om op www.officielebekendmakingen.nl (www.overheid.nl) een eigen gemeenteblad 
te publiceren. De gemeente Steenbergen heeft zich inmiddels, met ingang van 1 oktober 2013, bij de 
GVOP aangesloten. Na twee maanden schaduwdraaien, zal het elektronisch gemeenteblad van 
Steenbergen per 1 januari 2014 op de hiervoor genoemde website te vinden zijn. De gemeente 
Steenbergen voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting. 

Naast de algemeen verbindende voorschriften worden er nog tal van andere besluiten bekendgemaakt 
waarvoor het elektronisch gemeenteblad gebruikt kan worden maar waarvoor het gebruik daarvan niet 
verplicht is. In het kader van de uniformiteit en vindbaarheid is het wenselijk alle bekendmakingen via 
hetzelfde kanaal te laten plaatsvinden. Vooreen bepaalde categorie besluiten kan echter uitsluitend 
elektronisch bekend worden gemaakt als daartoe een verordening wordt vastgesteld. 

Bekendmaken is de handeling die nodig is om ervoor te zorgen dat een besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht (hierna: Awb) in werking treedt of termijnen te starten waarbinnen zienswijzen en 
bezwaar/beroep kan worden ingediend. Bekendmaking vindt tot op heden plaats in het papieren 
gemeenteblad (in te zien op het gemeentehuis) en daarvan wordt mededeling gedaan in een huis-aan-
huisblad (Steenbergse Bode). Per 1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht algemeen verbindende 
voorschriften (zoals bijvoorbeeld verordeningen) bekend te maken in een elektronisch gemeenteblad. 

Met het digitaal publiceren van wettelijke verplichte mededelingen verbetert de dienstverlening aan 
burgers en ondernemers aanzienlijk. In de papieren bekendmakingen moet handmatig de lijst van 
bekendmakingen worden doorgenomen om vast te stellen of er mogelijk iets relevants tussen staat. In de 
digitale vorm hoeft dit niet meer. Burgers kunnen met trefwoorden, zoals postcode en soort besluiten, 
directer zoeken en krijgen meteen de relevante informatie op een gebruiksvriendelijke wijze 
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gepresenteerd op het beeldscherm. Ook is er een attenderingsservice, waardoor geïnteresseerden 
gericht per e-mail geïnformeerd worden, op het moment dat er besluiten worden gepubliceerd die voldoen 
aan hun vooraf opgegeven criteria. 

3. Overwegingen 
Hoewel het dus op grond van het wettelijk kader enkel verplicht is om algemeen verbindende 
voorschriften via het elektronisch gemeenteblad bekend te maken, is in de nu voorliggende verordening 
opgenomen dat ook overige besluiten van algemene strekking in het elektronisch gemeenteblad bekend 
worden gemaakt. Hierbij moet gedacht worden aan beleidsregels en aanwijzingsbesluiten. Naast de 
genoemde regelgeving (algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene 
strekking) worden ook vergunningen, meldingen, ontheffingen (ontwerp)besluiten in de Steenbergse 
Bode bekendgemaakt. De GVOP maakt het mogelijk om ook deze bekendmakingen elektronisch te laten 
plaatsvinden. 

Een verordening is noodzakelijk omdat elektronische bekendmaking bij wettelijk voorschrift geregeld moet 
worden. Niet alle besluiten en zakelijke mededelingen kunnen namelijk zonder meer via de digitale weg 
worden gepubliceerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor ontwerpbesluiten. Deze zouden ook op niet-
elektronische wijze gepubliceerd moeten worden. Van deze plicht om ook op niet-elektronische wijze 
bekend te maken mag worden afgeweken als dit bij verordening door de raad wordt bepaald. 

In de verordening elektronische bekendmaking gemeente Steenbergen die nu voorligt, is opgenomen dat 
de terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n), 
vergunning, ontheffing, melding, ontvangen aanvraag, berichten die niet tot één of meer geadresseerden 
zijn gericht, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene 
strekking geschiedt via de gemeentelijke website. Om uit te sluiten dat er burgers zijn die niet de 
beschikking hebben over internet wordt voorgesteld om de site van www.officielebekendmakinqen.nl 
beschikbaar te stellen op de computer in het publiekshal. In voorkomende gevallen kan het college 
overigens besluiten om de stukken fysiek ter inzage te leggen. Ter inzagelegging vindt dan plaats bij de 
balie van het gemeentehuis. 

Voorgesteld wordt om de verordening niet voor alle bekendmakingen te laten gelden. Voor 
bestemmingsplannen, structuurvisies en beheersverordeningen op grond van de Wet ruimtelijke ordening 
worden de in die wet en andere ruimtelijke regelgeving voorgeschreven procedures en eisen in acht 
genomen, inclusief bekendmaking op de site ruimtelijkplannen.nl. Ook verkeersbesluiten worden 
uitgezonderd omdat deze al per 1 januari 2013 elektronisch bekend gemaakt moeten worden in de 
Staatscourant. 

Vaststellen van elektronisch Gemeenteblad 
Op basis van art. 160 Gemeentewet is het college bevoegd tot het vaststellen van een elektronisch 
gemeenteblad voor de (elektronische) bekendmaking. De kenbaarmaking van elektronische 
bekendmaking vindt op juiste en voldoende wijze plaats door mededeling hiervan op de website van de 
gemeente, met daarbij het internetadres waarop de elektronisch bekendmaking gaat geschieden en 
tevens mededeling hiervan in de in het plaatselijk verschijnend dag- nieuws- of huis-aan-huisblad (waar 
voorheen de papieren bekendmakingen in geschiedde). 

4. Middelen 
Er zijn geen kosten verbonden aan het vaststellen van de voorgesteld verordening. 

5. Risico's 
Door algemeen verbindende voorschriften via een elektronisch gemeenteblad bekend te maken wordt er 
voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Ook andere soorten besluiten kunnen in het elektronisch 
gemeenteblad bekendgemaakt worden daartoe dient de verordening elektronische bekendmaking 
gemeente Steenbergen vastgesteld te worden. Dit laatste is de bevoegdheid van de raad. 



Tegen het vaststellen van een verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk. Nadat de vastgestelde 
verordening bekend is gemaakt, treedt deze in werking. 

6. Communicatie/Aanpak 
Bekendmaking van de Verordening elektronische bekendmaking gemeente Steenbergen en de zakelijke 
mededeling zullen conform de huidige wetgeving worden gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. 

De overstap naar digitale bekendmaking zal richting de burger gecommuniceerd moeten worden. Na 
vaststelling van de Verordening elektronische bekendmaking gemeente Steenbergen komt er wekelijks 
vooreen periode van 2 maanden een kleine advertentie in de Steenbergse Bode waarin wordt 
aangegeven dat de officiële publicaties per 1 januari 2014 uitsluitend via 
www.officielebekendmakingen.nl worden gepubliceerd. Dit bericht wordt tevens op de website van 
gemeente Steenbergen geplaatst. 
Intern wordt er via intranet gecommuniceerd. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om de Verordening elektronische bekendmaking gemeente Steenbergen vast te stellen. 
Bekendmaking van deze verordening in een huis-aan-huisblad. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de seaBtarįs-v 4 de burgemeester de se 

Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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