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Voorstel 

Wij stellen uw raad voor om een gemeenteblad in te stellen en dit elektronisch uit te geven door vast-
stelling van de Verordening op het gemeenteblad Dinkelland. 

 
Overwegingen 

Voor het in werking treden van algemeen verbindende voorschriften is vereist dat zij zijn bekendge-

maakt. Per 1 januari 2014 wordt het verplicht deze bekendmaking te laten geschieden door het uitge-
ven van een elektronisch uitgegeven gemeenteblad. Artikel 139 van de Gemeentewet zal namelijk met 

ingang van die datum bepalen:  
Artikel 139 

1. Besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, verbinden 
niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in het gemeenteblad. 

2. De uitgifte van het gemeenteblad geschiedt elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze. (….) 
 
Sinds 2009 is het overigens al toegestaan om gemeentebladen elektronisch uit te geven.  

 

Dat verordeningen worden bekendgemaakt in een elektronisch uitgegeven gemeenteblad, wil zeggen 
dat de integrale tekst van een verordening wordt opgenomen in een gemeenteblad. Dit gemeenteblad 

wordt vervolgens als een PDF-bestand geplaatst op een door burgemeester en wethouders te bepalen 
website. Dat kan de eigen website zijn, dus www.dinkelland.nl. Het is ook mogelijk aansluiting te zoe-

ken bij een landelijke voorziening, de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (“GVOP”). 

Publicaties worden dan geplaatst op de website https://www.officielebekendmakingen.nl. 
 

Ons voorstel is om niet voor die landelijke voorziening te kiezen maar om te kiezen voor de eigen 
website www.dinkelland.nl. Daar hebben wij de navolgende argumenten voor: 

- waarschijnlijk zal bij de inwoners de eigen website bekender zijn dan een landelijke website; 
- een eigen website biedt meer flexibiliteit. De uitgifte van het gemeenteblad houden we dan im-

mers geheel in eigen hand. Er kan à la minute een gemeenteblad worden uitgegeven. 

- de kosten van aansluiting bij deze landelijke voorziening bedragen 15.000 euro per jaar; plaatsing 
op de eigen website brengt geen extra kosten met zich; 

- ook onze partnergemeente Tubbergen en het openbaar lichaam Noaberkracht hebben een elek-
tronisch uitgegeven gemeenteblad respectievelijk een elektronisch uitgegeven publicatieblad.  

 

De bekendmaking van een algemeen verbindend voorschrift is een formele, juridische aangelegen-
heid, waardoor een algemeen verbindend voorschrift in werking treedt. Daarnaast zal het nodig blij-

ven – als tot dusverre - om het publiek actief te informeren door publicaties, folders, publieksinforma-
tie op de website en dergelijke over nieuwe gemeentelijke regelgeving. 

 
De nieuwe verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen da-

tum. Dat zal dan bij voorkeur de eerste dag van een nieuw kwartaal (per 1 april, 1 juli, 1 september 

of 1 januari zijn).  
 

Wat bij of krachtens de Wet elektronische bekendmaking al is geregeld, hoeft niet bij verordening te 
worden geregeld. Landelijk is wettelijk geregeld: 

- dat het elektronisch uitgegeven gemeenteblad zonder kosten op een algemeen toegankelijke wijze 
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beschikbaar is; 

- dat een papieren afschrift verkrijgbaar is tegen ten hoogste de kosten van het maken van het af-

schrift; 
- dat, als elektronische uitgifte onmogelijk is, het gemeentebestuur in een vervangende uitgave 

voorziet; 
- dat burgemeester en wethouders het internetadres bepalen, waarop het gemeenteblad wordt ge-

plaatst; 

- dat in het gemeenteblad wordt vermeld wanneer het is uitgegeven. 
 

 
Financiën 

Er is enig financieel voordeel te verwachten, doordat publicaties met betrekking tot verordening en 

andere besluiten van algemene strekking op de gemeentelijke pagina in DinkelVisie voortaan achter-
wege kunnen blijven. 

 
 

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
De secretaris, De burgemeester, 

 

 
 

Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier



 
 

raadsbesluit 
 
 

 
Agendanummer:       

Afdeling: KAC       

 
 

 
De raad van de gemeente Dinkelland; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van      ; 
 

gelet op het bepaalde in de artikelen 139, 140 en 141 van de Gemeentewet en artikel 3.42, tweede lid 
van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

Besluit 
 

vast te stellen de navolgende 
 

Verordening op het gemeenteblad Dinkelland 
Artikel 1 

1. Het Gemeenteblad is het officiële publicatieblad van de gemeente. Het wordt elektronisch uitge-

geven op een algemeen toegankelijke wijze. 
2. Indien daarnaast een papieren versie wordt uitgegeven, is de elektronisch uitgegeven versie bin-

dend. 
  

Artikel 2 

1. In het Gemeenteblad worden opgenomen besluiten van het gemeentebestuur die algemeen ver-
bindende voorschriften inhouden, alsmede al hetgeen in verband daarmee dient te worden ver-

meld. 
2. In het Gemeenteblad worden opgenomen besluiten van het gemeentebestuur tot vaststelling van 

het tijdstip waarop een algemeen verbindend voorschrift in werking treedt. 
3. In het Gemeenteblad kunnen ook andere besluiten van gemeentelijke bestuursorganen die niet tot 

een of meer belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt. Bekendmaking geschiedt door 

kennisgeving van het besluit of de zakelijke inhoud daarvan.  
4. In het Gemeenteblad kunnen, voor zover verenigbaar met het karakter van het Gemeenteblad als 

officieel publicatieblad van de gemeente Dinkelland, ook andere publicaties worden opgenomen. 
 

Artikel 3 

1. Het Gemeenteblad wordt uitgegeven op door burgemeester en wethouders bepaalde tijdstippen. 
2. In afwijking van het eerste lid worden het Gemeenteblad uitgegeven op door de burgemeester 

bepaalde tijdstippen, voor zover het gaat om besluiten van de burgemeester.  
3. Op het Gemeenteblad wordt de datum van uitgifte en zo nodig ook het tijdstip van uitgifte ver-

meld. 
4. De Gemeentebladen worden per jaar doorlopend genummerd. 

 

Artikel 4 
5. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening op het gemeenteblad Dinkelland. 

6. Zij treedt in werking op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen datum. 
 

 

      
 



 4 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van      . 

De griffier, De voorzitter, 
 

 
 

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 


