
SCHRIFTELIJKE VRAGEN  
(ex artikel 155 1e lid gemeentewet en artikel 33 Reglement van Orde) 
 

Echt-Susteren, 02-03-2015 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Echt-Susteren, 
 
Ondergetekende stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college: 
 
 
Onderwerp: Verordening elektronische kennisgeving vastgesteld in de raadsvergadering van 17 
december 2014.  
 
 
Vragen:  
 

1. Met het vaststellen van de verordening elektronische kennisgeving in de raadsvergadering van 
17 december heeft de raad ermee ingestemd over te stappen op algehele digitale 
bekendmaking van besluiten, met inachtneming van een redelijke 
overgangstermijn/gewenningsperiode, in de loop van 2015 kan dan daadwerkelijk tot 
algehele digitale bekendmaking worden overgaan. Is het College ervan op de hoogte dat er 
géén overgangstermijn/ gewenningsperiode in acht is genomen en dat er géén samenvatting 
van de bekendmakingen in ’t Waekblaad worden gepubliceerd? 

2. Is het College er zich van bewust dat een besluit dat door de raad is genomen niet correct 
wordt uitgevoerd? Wat gaat het college hieraan doen.  

3. Een burger uit Susteren heeft geconstateerd dat er geen bekendmakingen in ’t Waekblaad 
staan  en heeft een bericht gestuurd naar Portefeuillehouder Hessels  met vragen hierover. Hier 
is geen reactie op gekomen. Waarom niet?  

4. Na een tweede mail van deze burger kwam een antwoord van de gemeentelijke 
communicatieadviseur. In dit antwoord staat dat de gemeente ervoor gekozen heeft de 
bekendmakingen enkel digitaal te verzorgen vanaf 1 januari 2015. Dit is afgelopen december 
akkoord bevonden door de gemeenteraad. Is het college het ermee eens dat dit niet juist en dat 
het besluit door de raad is genomen , met inachtneming van bepaalde voorwaarden? 

5. In het antwoord van de communicatieadviseur staat : “dat de gemeente zorgvuldig met de 
redactieruimte in ’t Waekblaad moet omgaan en dat we zoveel mogelijk nieuws en relevante 
informatie voor inwoners wil publiceren. Steeds meer gemeenten kiezen voor de digitale weg 
om bekend te maken, iedereen wellicht op een andere manier. Wij kiezen voor onze manier 
van publiceren, dit is zo akkoord bevonden door de gemeenteraad.” Is het college het ermee 
eens dat hiermee de burger een verkeerd beeld krijgt van wat de gemeenteraad in werkelijkheid 
heeft besloten en dat hierdoor de gemeenteraad dus eigenlijk verweten kan worden dat er 
abrupt gestopt wordt met het publiceren van de gemeentelijk bekendmakingen? 

6. In het raadsvoorstel staat dat de gemeente moet kunnen aantonen dat de digitale kennisgeving 
ook de juiste betrokkenen bereikt. Volgens CBS-gegevens telt Echt-Susteren 13.960 
huishoudens. Verder blijkt uit andere recente gegevens dat 95 % van de huishoudens wel 
toegang heeft tot internet en 5 % dus niet. Voor Echt-Susteren zijn dat dus 1605 personen. 
Aangezien ongeveer 1600 inwoners van Echt-Susteren momenteel niet van de digitale snelweg 
gebruikt maakt ( kan maken) blijft het dus een risico om enkel digitaal te publiceren. Hier is 
echter nog weinig jurisprudentie over, zoals ook in het raadsvoorstel staat.  Alleen daarom al 
zou men in dit overgangsjaar nog een samenvatting van de bekendmakingen in ’t Waekblaad 
moeten opnemen, Is het college het daarmee eens? 

7. In het raadsvoorstel staat dat per 1 januari 2016 alle gemeenten bekendmakingen digitaal 
moeten publiceren . In het antwoord van de communicatieadviseur aan de burger staat per 1 
januari 2017. Welke datum is juist?  

8. Na controle bij andere gemeenten blijkt dat Echt-Susteren de enige gemeente in de omgeving 
is die abrupt gestopt is met de gemeentelijke bekendmaking in het lokale nieuwsblad. In ’t 
Waekblaad wordt op de gemeentepagina enkel verwezen naar ‘Bekendmakingen op 



www,overheid,nl’ Is het college het ermee eens dat dit ten koste gaat van de klantvriendelijkheid 
van de gemeente en dat de gemeente , in het kader van de dienstverlening aan de burger , in 
gebreke blijft.?  

 
 

Wij zien de antwoorden op onze vragen graag zo spoedig mogelijk tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Marian Bruysten- van de Berg 
 
Raadslid namens Democraten Echt-Susteren.  
 
 


