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Doel van de bijeenkomst

Toelichten juridische noodzaak van deze verordening.

Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

De raad

Verloop voorgaande
proces

VIA Limburg heeft aangekondigd per 1-1-2020 te stoppen met de huis-aanhuisverspreiding van hun blad. Dat betekent dat de wettelijke bekendmakingen
daarin opgenomen niet langer meer op papier, maar alleen nog digitaal
beschikbaar zijn voor de inwoners van Maastricht. Om dit mogelijk te maken
dient voorliggende Verordening elektronische publicatie Maastricht te worden
vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze verordening wordt voorzien in
de mogelijkheid om uitsluitend digitaal te publiceren.
Voor dit raadsvoorstel heeft geen participatie met belanghebbenden
plaatsgevonden. Voor het uitwerken van de visie op het totale
communicatiebereik, wordt wel intensief overlegd met maatschappelijke
partners.

Inhoud

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd als er niet
een wettelijk voorschrift is dat anders bepaalt, zegt artikel 2:14, tweede lid, van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het luidt:
‘Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van
berichten die niet tot een meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend
elektronisch’.
Het doel van deze verordening is het bieden van een dergelijke wettelijke
grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de Awb, zodat juridisch kan worden
volstaan met uitsluitend elektronische publicatie in de gevallen waarin
aanvullende publicatie op andere wijze niet nodig is.
Wat betreft het rechtsgeldig publiceren van de wettelijke bekendmakingen
vanaf 1 januari 2020 (de reikwijdte van dit raadsvoorstel) zijn er geen redelijke
alternatieven. Het zelf uitbrengen van een huis-aan-huisblad, of het zelf huisaan-huis gaan verspreiden van de wettelijke bekendmakingen, is op dit
moment niet serieus onderzocht omdat de financiële consequenties daarvan
hoog zijn.
Wel is er in de herijking van de totale mediamix aandacht voor de doelgroepen
die online slecht bereikbaar zijn. Deze zal in het eerste kwartaal van 2020 aan
de raad worden voorgelegd.

Van de raadsleden wordt
gevraagd

Besluitvorming voor te bereiden.

Vervolgtraject

Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 26 november 2019.

