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Voorstel algemeen bestuur 
 

Datum vergadering: 12 oktober 2018 Datum: 14 september 2018 

Agendapunt: 08 Datum DB-besluit: 19 september 2018  

Aantal bijlagen: 1   

Onderwerp: Instellen eigen publicatieblad OMWB 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 

Algemeen verbindende voorschriften van de OMWB dienen bekendgemaakt te worden, voordat zij 
in werking treden. Voor deze bekendmaking is de mogelijkheid geopend in de Wet Gemeenschap-
pelijke Regelingen om als GR een eigen publicatieblad in te stellen. Dit heeft als voordeel dat be-
sluiten niet meer via de deelnemers gepubliceerd hoeven te worden, hetgeen leidt tot minder uit-
voeringskosten en meer rechtszekerheid. Er zijn geen kosten hieraan verbonden, afgezien van 
enige technische implementatiekosten. Uw bestuur wordt daarom voorgesteld te besluiten tot het 

instellen van een eigen publicatieblad OMWB, middels bijgevoegde verordening.  
 
 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 

Voorgesteld wordt: 
Te besluiten tot het instellen van een eigen publicatieblad OMWB, middels bijgevoegde Verordening 
elektronische bekendmaking en kennisgeving OMWB 2018. 

 
 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
Aanleiding 
Op 1 januari 2015 is er een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking 
getreden. Op grond van het nieuwe artikel 56b Wgr is het voor het in werking treden van besluiten 
van het bestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden vereist om in de bladen van alle 

deelnemers te publiceren, tenzij de gemeenschappelijke regeling een eigen publicatieblad instelt. 
In dat geval volstaat publicatie in dat blad. 
 
Aanleiding voor het opnemen van de mogelijkheid in de Wgr tot het instellen van een eigen GR-
blad is dat met name openbaar lichamen met veel deelnemers bij de bekendmaking van hun be-
sluiten in de praktijk tegen problemen aanlopen. Naast uitvoeringslasten bestaat het risico dat de 

bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften niet in alle bladen van de deelnemers in 

dezelfde vorm of op het gewenste tijdstip plaatsvindt. Indien de bekendmaking niet gelijktijdig of 
gelijkluidend in alle bladen heeft plaatsgevonden, kan onzekerheid ontstaan over de vraag of en zo 
ja wanneer, een algemeen verbindend voorschrift rechtsgeldig in werking is getreden. Een eigen 
publicatieblad biedt dus het voordeel dat er efficiënter en met meer rechtszekerheid gepubliceerd 
kan worden. Dit heeft vanuit juridische control zeker de voorkeur.   
 

Reikwijdte publicatieblad 
Wij als omgevingsdienst maken niet veel algemeen verbindende voorschriften, maar het komt wel 
voor. Het eigen publicatieblad kan alleen gebruikt worden voor bevoegdheden die wij als openbaar 
lichaam in eigen naam uitoefenen. Het gaat dus om autonome regelgevende bevoegdheden zoals 
regelingen op het gebied van bedrijfsvoering en de ambtelijke organisatie. Te denken valt aan de 
personele regelingen, de GR zelf, de financiële verordening, de interne mandaatregelingen enz.   
 

Als eenmaal een publicatieblad is ingesteld kan dit tevens gebruikt worden om ook andere informa-
tie via het blad kenbaar te maken. Verschillende omgevingsdiensten die al een publicatieblad heb-
ben, plaatsen daarin bijvoorbeeld oproepen voor vergaderingen van het AB, vervangingsregelin-
gen, integriteitsbeleid, de klachtenverordening, het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid etc. 
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Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de besluiten die de OMWB neemt namens de gemeente 
of de provincie niet in het publicatieblad worden bekendgemaakt. Bekendmaking of kennisgeving 
van deze in mandaat genomen besluiten dienen plaats te vinden in het publicatieblad van de be-
treffende gemeente of de provincie. 

 
Officiële bekendmaking 
Aan een eigen publicatieblad is de voorwaarde verbonden dat gebruik gemaakt wordt van de lan-
delijke voorziening voor officiële bekendmakingen (DROP). Deze voorziening voldoet aan de techni-
sche eisen en zorgt ervoor dat het publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl wordt gepu-
bliceerd (ook bereikbaar via www.overheid.nl).  
 

Op grond van het bovenstaande adviseren wij u een eigen publicatieblad voor de OMWB in te stel-
len. Het instellen dient te gebeuren door vaststelling van bijgevoegde Verordening elektronische 

bekendmaking en kennisgeving OMWB 2018. 
 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 
De OMWB kan haar algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten zelf publiceren in 
haar eigen publicatieblad. Hierdoor ontstaat er minder uitvoeringslast en meer rechtszekerheid 
over de inwerkingtreding van deze besluiten. 
 

 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan dit voorstel. 

 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; x nee    nvt. 

 
 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 
Met dit besluit wordt een verordening vastgesteld en deze wordt gepubliceerd in het eigen publica-
tieblad. 
 
 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
Besluit bekend maken binnen de organisatie.  
 
 

BIJLAGEN 

 
Bijlage 1 : Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving OMWB 2018 (document 08.2) 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/

