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Op 8 november 2016 heeft de fractie Beter voor Dordt een motie (161108/M11)
ingediend waarin de fractie het college oproept om inwoners per e-mail te informeren
over omgevingsvergunningen. Bij brief van 25 april 2017 bent u over de ontwikkelingen
rond de elektronische bekendmaking en kennisgeving van o.a. vergunningen
geïnformeerd. Op 30 mei is de brief behandeld in de commissie Bestuur en Middelen en
op 20 juni is de brief door uw raad voor kennisgeving aangenomen. Nu zijn we toe aan
de volgende stap, namelijk het elektronisch bekendmaken en kennisgeven van
vergunningen en andere besluiten en mededelingen. Voor de goede orde wordt erop
gewezen dat er een onderscheid is te maken tussen bekendmaken en kennisgeven van
besluiten. Besluiten moeten worden bekendgemaakt om in werking te kunnen treden.
Voor algemeen verbindende voorschriften zoals verordeningen geldt dat die bekend
moeten worden gemaakt in het elektronisch gemeenteblad. Voor vergunningen en
andere op individuen gerichte besluiten geldt dat die worden bekendgemaakt door
uitreiking (verzending) aan de betrokkene. Daarnaast wordt van een aantal besluiten
kennis gegeven in het huis-aan-huisblad. Het doel daarvan is belanghebbenden te
informeren over voor hen mogelijk belangrijke besluiten, zodat zij daar, desgewenst,
bezwaar tegen kunnen maken. Voor het gemak wordt in dit voorstel verder gesproken
over bekendmaken.

DOCUMENTEN
Raadsvoorstel
Ontwerpbesluit Raad
B&W besluit
Raadsbesluit

Vaststellen Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Dordrecht
Ontwerpbesluit RAAD.doc
B&W besluit 1934494
Raadsbesluit 1946262

Aanspreekpunt
Aanspreekpunt telefoon
Aanspreekpunt e-mail
Onderwerplijstnr

JC Bakker
0787702555
JC.Bakker@drechtsteden.nl
55 Bestuur

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
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Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 21 november 2017 20:00
De commissie stemt in met de Verordening elektronische bekendmaking. Deze zal als
hamerstuk worden vastgesteld in de raad van 19 december. Ten aanzien van de
bekendmakingen geeft de commissie aan langer door te willen gaan met de publicatie in

het huis-aan-huis-blad. De wethouder zegt toe deze publicaties komend jaar nog voort te
zetten en de effecten van de elektronische bekendmaking op de communicatie komend
half jaar te monitoren t.b.v. de evaluatie. Voor de Begroting 2019 zal de raad afwegen of
de bekendmakingen in een huis-aan-huisblad zullen worden voortgezet, inclusief de
financiële consequenties.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 24 oktober 2017 20:00
De commissie besluit de verordening te bespreken in een volgende adviescommissie,
samen met de motie BVD 'niet alleen de krant is relevant' (RIS 1934432).
De politieke stelling (BVD) luidt: Besluiten zoals verordeningen, beleidsregels,
vergunningen moeten naast bekendmaking of kennisgeving in het elektronisch
Gemeenteblad ook standaard in de krant worden gepubliceerd.

