
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Verordening elektronische publicaties 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Efficiencytaak 
    

3. Regionaal belang Vereenvoudiging van de verplichting om besluiten 
van Holland Rijnland te publiceren 

4. Behandelschema: 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
15-11-2017 
16-11-2017 
 
 
 

26-10-2017 
 
 
 
 
 
13-12-2017 

5. Advies PHO - 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Besluiten van Holland Rijnland die een algemeen 
verbindend voorschrift bevatten moeten worden 
gepubliceerd. Tot nu toe gebeurt dat in de 
publicatiebladen van alle deelnemende 
regiogemeenten. Het kan echter efficiënter 
namelijk door het instellen van een eigen 
publicatieblad. Dit moet gebeuren bij verordening 
(bijlage) en daarom wordt voorgesteld deze vast 
te laten stellen door het Algemeen Bestuur. 

8. Inspraak  Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 



 

9. Financiële gevolgen  Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

 Structureel/incidenteel 
  Structureel betreft het een bedrag van 

€ 1.200,-- per jaar op basis van 10 publicaties 
per jaar met daarbij een eventuele nacalculatie 

   
  Incidenteel betreft het een bedrag van 

€ 3.550,-- voor een inhaalslag en de 
aanmelding voor de DROP-applicatie. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
art. 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 



 

Adviesnota PHO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onderwerp: elektronisch publiceren van besluiten 
 

 
Beslispunten: 
Het Dagelijks Bestuur te adviseren Verordening elektronische bekendmaking Holland 
Rijnland ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 

 
Inleiding: 
Besluiten van Holland Rijnland die een algemeen verbindend voorschrift bevatten op 
basis van een gedelegeerde bevoegdheid moeten worden gepubliceerd. Tot nu toe 
gebeurt dat in de publicatiebladen van alle deelnemende regiogemeenten. Het kan echter 
efficiënter, namelijk door het instellen van een eigen publicatieblad door Holland Rijnland 
via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) (artikel art. 32ja  
Wet gemeenschappelijke regelingen). Dit moet gebeuren bij verordening (bijlage) en 
daarom wordt voorgesteld deze vast te stellen. 
 
Officiële bekendmaking via KOOP (GVOP/CDVR) 
Naast de publicatie moet (geconsolideerde) regelgeving elektronisch beschikbaar worden 
gesteld in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CDVR). Het publicatieproces 
(GVOP) wordt met het consolidatieproces (CVDR) geïntegreerd via de applicatie 
Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) die door het Kennis- en 
Exploitatie-centrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) is ontwikkeld. Bekendmaken 
van regelgeving gebeurt op www.officielebekendmakingen.nl. Overheden die zijn 
aangesloten op dit centrale publicatiesysteem voldoen aan alle vereisten voor digitaal 
bekendmaken en hoeven geen eigen technische voorzieningen te treffen.  
 
Uitbesteding van het technische proces 
Bij Holland Rijnland worden relatief weinig besluiten genomen die publicatie vereisen. De 
kans op technische fouten wordt daardoor groter. Dat is gebleken want een aantal 
verordeningen moet opnieuw worden opgenomen in de CVDR. Ook kost het proces 
relatief veel tijd omdat er maar weinig ervaring wordt opgedaan met het technische 
proces. Echter, om dit te ondervangen wordt het technische proces uitbesteed aan 
Daadkracht. Dit gebeurt samen met Servicepunt71, de gemeenten Leiderdorp en 
Oegstgeest die ook relatief weinig besluiten hoeven te publiceren. Door de dienst 
gezamenlijk in te kopen worden de kosten beperkt. 
 

Vergadering: PHO Bestuur en Middelen 
Datum: 15-11-2017 
Tijd: 15:00-17:00 
Locatie: Gemeentehuis Kaag & Braassem 
Agendapunt: 04 
Kenmerk: ADV-17-00972 



 

Beoogd effect: 
Op een efficiënter manier voldoen aan de wettelijke verplichting van publicatie van 
algemeen verbindende voorschriften. 
 
Argumenten: 
1.1 Eén publicatieblad is eenvoudiger en effectiever. 
Het moeten publiceren van besluiten op basis van een gedelegeerde bevoegdheid van 
het bestuur Holland Rijnland in de bladen van alle deelnemers is onwenselijk gezien de 
daarmee optredende rechtsonzekerheid. Het besluit treedt pas in werking wanneer de 
laatste deelnemer het publiceert, Holland Rijnland heeft daar geen grip op. Daarnaast is 
het lastig het overzicht te houden wanneer de vereiste set publicaties compleet is. 
 
1.2  Eén publicatieblad is efficiënter. 
Besluitvorming, publicatie en controle daarvan liggen voortaan in een hand. Het 
publicatieblad dient toegankelijk te zijn via een voorgeschreven elektronisch medium 
(www.officielebekendmakingen.nl). Hiervoor zijn nadere regels opgenomen in de 
‘Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale 
overheden’. 
 
Kanttekeningen:  
1.1 Het publicatieblad is er alleen voor overgedragen taken 
Bij gemandateerde bevoegdheden blijft afzonderlijke publicatie via de deelnemende 
gemeenten nodig alsmede de elektronische beschikbaarstelling in CVDR. 
 
Financiën: 
Uitvoeringslasten zijn beperkt en binnen de begroting 
Aan Daadkracht wordt eenmalig € 3.550,-- betaald voor de aanmelding en een inhaalslag 
en vervolgens jaarlijks € 1.200,-- voor de technische publicatie en onderhoud. Hiervoor 
worden ook de huidige publicaties van Holland Rijnland gecontroleerd en waar nodig 
geactualiseerd. Aangezien niet meer in de bladen van alle deelnemers gepubliceerd hoeft 
te worden, kan per saldo op uitvoeringslasten worden bespaard. 
 
Communicatie: 
De verordening zal worden gepubliceerd via de GVOP. 
 
Evaluatie: -  
 
Bijlagen: 
1. Concept AB-voorstel elektronisch publiceren 
2. Conceptverordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland  


