Besluitenlijst Raadsronde
Onderwerp

Verordening elektronisch publiceren

Datum Behandeling

22 oktober 2019

Portefeuillehouder

Burgemeester Penn-te Strake

Aanwezig

Woordvoerders, de portefeuillehouder , Dhr. Ortjens (Manager
Communicatie Gemeente Maastricht), overige ambtenaren en 1
toeschouwer op de publieke tribune.

Woordvoerders

De dames Schut (SP), Hermens (GroenLinks), Bakkes (PvdA), Meese (PVM).
De heren Gorren (SAB), Brüll (CDA), Betsch (PVV), Wijnands (D66), Gunther
(Groep Gunther), Van Est (50PLUS), Willems (SPM), Noteborn (VVD).

Voorzitter

Dhr. Severijns

Secretaris

Dhr. Jutten

Samenvatting en afspraken

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft een
korte inleiding op het voorliggende raadsvoorstel. Hierna geeft de
burgemeester een korte toelichting op de scope van het voorstel. De
verordening is nodig als noodmaatregel om vanaf 1 januari 2020 volgens de
wet te kunnen handelen omtrent het publiceren van openbare
bekendmakingen. De portefeuillehouder geeft aan dat in het eerste
kwartaal van 2020 een voorstel komt inzake de mediamix voor de
communicatie van de gemeente.
Woordvoerders krijgen de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen
te maken over de voorgestelde verordening. Een aantal woordvoerders
geeft aan bezwaar te hebben tegen het voorstel om, zelfs als
noodmaatregel, bekendmakingen alleen digitaal te publiceren. Er wordt
meermaals verwezen naar het belang van een oplossing op langere termijn
voor diegenen die niet bereikbaar zijn via digitale kanalen.
De burgemeester beantwoordt vragen en geeft onder andere aan dat naast
de digitale noodvariant de VIA Maastricht (inclusief openbare
bekendmakingen) nog beschikbaar zal worden gesteld op verschillende
locaties in de stad in het eerste kwartaal van 2020. Waar nodig worden
antwoorden ambtelijk aangevuld door de heer Ortjens. Er worden meerdere
vervolgvragen gesteld en ideeën gedeeld.
De voorzitter sluit uiteindelijk de vergadering en concludeert dat het
raadsvoorstel rijp is voor besluitvorming in de raadsvergadering van 26
november 2019.

Toezeggingen

De portefeuillehouder zegt toe te overleggen of gedurende het eerste
kwartaal van 2020 de VIA Maastricht ook beschikbaar kan worden gesteld
op locaties waar veel senioren verblijven, zoals bejaardehuizen.

De portefeuillehouder zegt toe om voor behandeling in de raadsvergadering
via raadsinformatiebrief een voorlopig overzicht te verstrekken van de wijze
waarop openbare bekendmakingen in de overgangsperiode zullen worden
gepubliceerd, vanaf 1 januari 2020 totdat de nieuwe mediamix in effect
treedt, en hierover tevens de inwoners van Maastricht te informeren.

Rondebriefje Raadsronde
Onderwerp

Verordening elektronisch publiceren

Datum

07 oktober 2019

Portefeuillehouder

Burgemeester Penn-te Strake

Programmanummer

0 Bestuur en ondersteuning

Behandelend ambtenaar

W. Ortjens
T

(043) 3505770

E

wim.ortjens@maastricht.nl

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.

