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Afdeling:

  

 Concernzaken  Leiderdorp, 22-10-2013 

Onderwerp:  Verordening elektronisch 

bekendmaken Leiderdorp 2014 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders, nr.; 2013i01503 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 11 november 2013; 

gelet op het bepaalde in artikel 139 en 149 van de Gemeentewet,   

artikel 2:14 en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en  

de Wet elektronische bekendmaking, het besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 

decentrale overheden, de regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 

decentrale overheden ( Stb 2008, 511, 553, Stcrt  2008, 248 );  

overwegende, dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor  

de verplichte elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en de elektronische 

bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht ;   

 

b e s l u i t: 

vast te stellen de navolgende 

 

Verordening Elektronische Bekendmaking Leiderdorp 2014 

 

Artikel  1  Gemeenteblad Leiderdorp     

1.  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit.  

2.  Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college van    

     burgemeester en wethouders te bepalen internetadres. 

3.  Het elektronische gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat. 

 

Artikel  2  Vorm e-Gemeenteblad 

1. Het elektronisch gemeenteblad bevat de aanduiding:  

    Gemeenteblad Leiderdorp, het beeldmerk van de gemeente, de datum van    

    publicatie en een nummer. 
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2. Elke bekendmaking wordt in een afzonderlijk aflevering van het Gemeenteblad Leiderdorp   

    Opgenomen, met vermelding van het bestuursorgaan dat de voorschriften heeft vastgesteld. 

3. Het Gemeenteblad Leiderdorp wordt als volgt aangehaald: Gemeenteblad  

    Leiderdorp, dag in cijfers, maand voluit, jaar in cijfers, nummer in cijfers.    

 

Artikel 3  Bekendmaking in e-Gemeenteblad 

1. Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, aanwijzingsbesluiten en besluiten    

    die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden bekendgemaakt in het elektronische  

    gemeenteblad. 

2. De in het eerste lid genoemde besluiten, worden in hun geheel opgenomen in het  

    elektronische gemeenteblad. 

3. Indien omvang of complexiteit volgens burgemeester en wethouders gehele opname van  

    het besluit in de weg staan, kan in afwijking van het tweede lid worden volstaan met     

    opname van de zakelijke (samenvatting van de) inhoud van een besluit in het elektronisch 

gemeenteblad enter inzagelegging van het gehele besluit op een door burgemeester en wethouders te 

bepalen plaats. 

 

Artikel 4  Uitzondering op e-bekendmakingsplicht 

Het bepaalde in artikel 3 is niet van toepassing op:  

   a. besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening of  

       andere bijzondere wetgeving waarin voorschriften zijn opgenomen over elektronische  

       bekendmaking van besluiten, 

  b.  door de burgemeester gegeven algemeen verbindende voorschriften op grond van  

       artikel 176 van de Gemeentewet, die ter handhaving van de openbare orde of ter   

       beperking van gevaar nodig zijn. 

 

Artikel 5  Afschriften 

Een ieder kan op verzoek een papieren afschrift verkrijgen van de bekendmaking van een besluit in het 

Gemeenteblad Leiderdorp. De Legesverordening en de bijbehorende Tarieventabel is hierop van 

toepassing. 

 

Artikel 6  Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 31 december  2013. 

  

Artikel 7  Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als:   

Verordening elektronische bekendmaking Leiderdorp 2014. 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 november 2013, 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh     mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 

 

 

 


