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Bijlagen 

29-6-2010

1 In het kader van de Wet elektronische bekendmakingen officiële bekendmakingen per 1 juli 
2010 te publiceren in een elektronisch publicatieblad op internet; Gemeenteblad Openbare 
Bekendmakingen gemeente Deventer;

2 de huidige vorm van openbare bekendmakingen in de Deventer Post laten vervallen en een 
verkort overzicht als extra service in de Deventer Nu rubriek opnemen per 1 juli 2010;

3 in te stemmen met voorgestelde planning en werkwijze;

4 de bespaarde middelen van het budget Advertentiekosten van het team Communicatie te laten 
terugvloeien naar de algemene middelen;



 

5 eenmalig 10.000 euro beschikbaar te stellen t.b.v. aanpassing programmatuur in het jaar 2010;
6 dit besluit openbaar te maken.



  

  

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkji nmlkj
Begrotingswijziging  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Financiële gevolgen opvangen 
binnen betreffende productbudget eenheid

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedcb
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedcb  Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedcb  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

Wijziging zowel in- en extern bekendmaken via Deventer Nu, website, interne nieuwsbrief.

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



 



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
De directie heeft voorgesteld de omvang van Deventer Nu te beperken uit kostenoverwegingen. Daarbij is 
aangegeven de vermelding van de openbare bekendmakingen in de krant sterk worden verkort en de 
volledige bekendmakingen elektronisch gepubliceerd wordt op www.deventer.nl.  
  
Om elektronische publicatie van openbare bekendmakingen mogelijk te maken, moet volgens de Wet 
elektronische bekendmaking, die op 1 juli 2009 in werking is getreden, bestuurlijk een keuze gemaakt 
worden tussen publicatie op papier in het huis-aan-huisblad Deventer Post of een elektronisch 
publicatieblad op de gemeentelijke website als officieel gemeentelijk publicatiekanaal voor openbare 
bekendmakingen. Alleen aan het aangewezen publicatiemiddel kunnen rechten worden ontleend. 
  
Beoogd resultaat 
Het elektronische publicatieblad genaamd 'Gemeenteblad Openbare bekendmakingen gemeente 
Deventer' is vanaf 1 juli 2010 het officiële gemeentelijke orgaan voor de openbare bekendmakingen. 
Publicatie vindt plaats via de gemeentelijke website www.deventer.nl. Als extra service wordt de lezer van 
Deventer Nu wekelijks geattendeerd op de nieuwe openbare bekendmakingen op de website. Daarmee 
wil de gemeente Deventer haar inwoners nog duidelijker en beter informeren over de plannen in ieders 
omgeving en de mogelijkheid geven daarop te reageren.  
  
Kader 
- Memo Publicatie van Openbare bekendmakingen van papier naar digitaal d.d. 1 juni 2010 
- Notitie Deventer Nu - straks nog beter! d.d. november 2009 
- Wet elektronische bekendmaking   
  
Argumenten voor en tegen 
Voordelen:  
- Besparing advertentiekosten van ruim 60.000 euro per jaar 
- Betere dienstverlening door gemakkelijker en sneller informatie te kunnen vinden door meer 
zoekmogelijkheden en e-mailservice.  
  
Nadelen: 
- Wijziging werkproces voor medewerkers die openbare bekendmakingen verzorgen, omdat teksten in 
een speciale webapplicatie moeten worden ingevoerd.  
- Bij ontbreken van computerapparatuur of -kennis moet informatie gehaald worden bij derden of 
Publiekszaken en Wijkwinkels. 
  
Draagvlak 
Na besluit worden betrokkenen door team Communicatie geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. Het 
team Communicatie ondersteunt medewerkers bij het gebruik van de webapplicatie IPM model 
Bekendmakingen van Overheid.nl.  
Wekelijks verwijzen we in Deventer Nu de vindplaats van de volledige openbare bekendmakingen en 
vermelden we verkort welke plannen en op welke locaties vergunningen zijn aangevraagd of verleend. 
  
Financiële consequenties 
Besparing van 60.000 per jaar op advertentiekosten uit het budget van team Communicatie. Deze 
bezuiniging is reeds meegenomen in het Beleidspoor.  
Er is eenmalige investering van ca. 10.000 euro nodig voor het automatisch generen van het 
Gemeenteblad Openbare Bekendmakingen gemeente Deventer in PDF-formaat.  
  
Aanpak/uitvoering 
Werkwijze en planning 
Wij willen openbare bekendmaking publiceren volgens het landelijke IPM model Bekendmakingen van 
Overheid.nl, waarmee een goede vindbaarheid van publicaties is gegarandeerd. Technisch is dit al 
geregeld op www.deventer.nl. Vanwege wettelijke voorschriften kunnen we niet alleen gebruik maken van 



deze gestandaardiseerde webapplicatie, omdat aan deze vermelding geen rechten kunnen worden 
ontleend, want de informatie is te allen tijde te wijzigen. Voorlopig is daarom ook een elektronisch 
Gemeenteblad in PDF-formaat nodig als officiële gemeentelijke uitgave, dat datum en nummer van 
publicatie vermeldt, en als archiefexemplaar geldt.  
  
Daarnaast publiceren we als extra service een in sterk verkorte vorm de openbare bekendmakingen in 
Deventer Nu tot maximaal één pagina per week met een duidelijke verwijzing naar de website voor 
uitgebreide informatie inhoud vergunning/besluit, adres en postcode. De publicaties worden vermeld in 
een overzichtelijk schema, waarbij de postcode uitgangspunt is voor vinden van een vergunning of 
ontheffing. Tevens gebruiken we in de krant een schema voor de publicatie van verordeningen en overige 
besluiten die een algemeen karakter hebben. Het team Communicatie ontwikkelt een format voor het 
verkort publiceren van openbare bekendmakingen in Deventer Nu.  
  
Werkwijze per 1 september 2010 

  
Het publiceren van bekendmakingen wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd vanuit de bestaande 
systemen. De betrokken teams zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun openbare 
bekendmakingen. Het automatiseringsproces gebeurt in samenwerking met team Communicatie.  
Bekendmaking die niet automatisch gepubliceerd kunnen worden, worden door medewerkers van 
de desbetreffende teams handmatig ingevoerd. Daarvoor is het IPM-model Bekendmakingen van 
Overheid.nl op www.deventer.nl beschikbaar. De webmaster instrueert de webredacteuren die de 
publicaties opstellen, op korte termijn (voor 1 sept. 2010).  
Het systeem genereert een PDF-bestand met de naam Gemeenteblad Openbare bekendmakingen 
gemeente Deventer, dat als officieel publicatieblad geldt. Elke PDF-document bevat een datum van 
publicatie en een uniek nummer.  
Het systeem genereert wekelijks een overzicht van de gepubliceerde bekendmakingen en de 
redactie van Deventer Nu publiceert deze in verkorte vorm in de krant.  
Team Communicatie bepaalt de layout en formulering van de publicaties in de krant volgens het 
ontwikkelde format.   
Nieuwe werkwijze is volledig geïmplementeerd op 1 september 2010. 

  
Overgangsfase van 1 juli tot 1 september 2010 

Tot 1 september 2010 blijft de aanlevering van openbare bekendmakingen uit de organisatie via de 
mailbox van Deventer Nu lopen.  
De Deventer Nu redactie verzamelt alle openbare bekendmakingen in één PDF-document. Dit 
document, genaamd Gemeenteblad Openbare bekendmakingen gemeente Deventer, wordt op de 
dag van publicatie van krantenversie van Deventer Nu niet in de krant, maar op de website 
www.deventer.nl geplaatst. Team Communicatie plaatst dit document.  
Op basis van deze informatie voert de webredactie voorlopig de openbare bekendmakingen in het 
IPM-model Bekendmakingen.   
Daarnaast plaatst de redactie in Deventer Nu in een overzichtelijk schema geordend op postcode 
een verkorte weergave van de publicatie.   


