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In het Leiderdorps Weekblad, op de gemeente aan huispagina lezen wij bij de rubriek 
Bekendmakingen en Mededelingen dat deze rubriek vanaf 1 juli 2021 alleen nog op een 
website (niet eens de gemeentelijke website!) zal worden gepubliceerd. LPL vindt dit 
onwenselijk en onaanvaardbaar. Het Leiderdorps Weekblad wordt veel gelezen, en 
zeker mensen die niet handig zijn met of niet beschikken over internet kunnen in het LW 
op eenvoudige wijze op de hoogte blijven van bijvoorbeeld bouwplannen. Anno 2021 
verwachten inwoners een transparante en toegankelijke overheid. Informatie moet 
eenvoudig bereikbaar zijn voor een breed publiek. De instructie hoe die website te 
bereiken spreekt voor zich, het is een ingewikkelde manier de informatie te bereiken. Het 
effect zal zijn dat meer inwoners zullen gaan klagen bij de uitvoering van beleid omdat zij 
niet tijdig over de juiste informatie konden beschikken.

1. Waarom heeft het college besloten niet meer in het LW de bekendmakingen en 
mededelingen te publiceren?

Op 1 juli 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze 
wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle 
officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl
Op officielebekendmakingen.nl wordt het mogelijk om op 1 website alle algemene 
bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te 
raadplegen. Ambtelijke uren en kosten voor het publiceren van de 
bekendmakingen worden in de verplichte website geïnvesteerd.
Vanaf 9 december 2020 publiceren wij iedere week in Gemeente aan Huis in het 
Leiderdorps Weekblad dat de bekendmakingen en mededelingen vanaf 1 juli 
2021 alleen nog online in te zien zijn. Om iedereen de gelegenheid te geven om 
hieraan te wennen en om zich aan te melden voor de e-mailservice.



Tot en met vandaag hebben wij, naast de reactie van de Adviesraad Sociaal 
Domein, geen reacties op dit bericht van inwoners ontvangen.

2. Vindt het college het net als LPL van belang dat iedere Leiderdorper op 
eenvoudige wijze over alle informatie kan beschikken?

Dat vindt het college heel belangrijk. Het gaat om een deel van de 
bekendmakingen, de omgevingsvergunningen. Alle belangrijke informatie voor 
onze inwoners blijven wij publiceren in de krant. 
De omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld een aanvraag voor een huis uitbouw of 
voor een aanvraag dakkapel, publiceren wij voortaan op de website. 
Verkeersbesluiten, beleidsregels, apv-vergunningen, ontwerpen van plannen, 
inspraakavonden, ter inzage legging van beleidsdocumenten en gemeentenieuws 
blijven wij publiceren in Gemeente aan Huis. 
Om iedereen toch kennis te laten nemen van de bekendmakingen leggen wij 
vanaf 1 juli wekelijks de papierenversie van de bekendmakingen ter inzage in het 
gemeentehuis en in de Sterrentuin bij Incluzio. Ook versturen wij de 
bekendmakingen graag persoonlijk naar wie dat wil en als daar behoefte aan is. 
 En iedereen kan zich aanmelden voor de e-mailservice. Bij het aanmelden kan    
precies worden aangegeven welke bekendmakingen iemand interessant vindt en 
waar iemand woont, zodat alle bekendmakingen in de buurt wekelijks worden 
ontvangen. 

3. Wat gebeurt er met de vrijkomende advertentieruimte in het LW als het college dit 
voornemen gaat uitvoeren? Leidt dat tot lagere uitgaven aan advertentieruimtes 
in het LW? 

Wij verwachten dat die ruimte grotendeels weer wordt opgevuld met ander 
gemeentenieuws. Ook maken wij steeds vaker gebruik van extra betaalde ruimte 
in het Leiderdorps Weekblad. Dit doen wij om bepaalde relevante thema’s onder 
de aandacht te brengen, zoals de pagina over verkeer, de Regionale 
Energiestrategie en binnenkort ook over afval.  

4. Als het een landelijke verplichting betreft de informatie digitaal aan te bieden, wat 
weerhoudt het college dan dit ook via het LW te blijven doen?

Het kost meer ambtelijke capaciteit, het is dubbel werk, en het kost geld. De 
wekelijkse kosten van het publiceren van de bekendmakingen zijn ongeveer 300 
euro (dat is rond de 14.000 euro per jaar) al naar gelang de hoeveelheid 
bekendmakingen. 
Wij bieden genoeg andere alternatieven om kennis te blijven nemen van de 
bekendmakingen. 

Hieronder vindt u twee voorbeelden van gepubliceerde bekendmakingen in Gemeente 
aan huis. Het in het rood gearceerde wordt vanaf 1 juli gepubliceerd op de website 
officielebekendmakingen.nl 






