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  De gemeenteraad 

 

 

Het raadslid mevrouw Zandstra heeft op 27 juni 2014 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter 

van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

De PvdA-fractie heeft de afgelopen maanden een flink aantal klachten ontvangen van fouten met ter 

inzage legging en bekendmakingen van besluiten. Zelf hebben wij ook mogen ervaren dat het voor een 

burger praktisch onmogelijk is besluiten bij de gemeente in te zien. Wij hopen van harte dat de nieuwe 

wethouder op dit dossier orde op zaken wil stellen. Zodat hij zorgt dat iedere burger van zijn 

wettelijke recht, om goed geïnformeerd over de gemeentelijke besluitvorming te worden, gebruik kan 

maken.  

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde, stellen wij het college de volgende vragen:  

 

1. Bent u met ons van mening dat de ter inzage legging en bekendmaking van besluiten een wettelijke 

verplichting is die door de gemeente zorgvuldig uitgevoerd moet worden?  

 

Ja. 

 

2. Bent u met ons van mening dat op het moment dat men vanaf de gemeentewebsite naar het Den 

Haag informatiecentrum in het Atrium wordt verwezen om een vergunning in te zien dat het raar is 

dat deze daar dan totaal niet bekend is? Wat gaat u hier aan doen?  

 

Ja, het uitgangspunt is dat Hagenaars en andere geïnteresseerden er op moeten kunnen rekenen dat de 

stukken waarin zij zijn geïnteresseerd in de aangegeven periode kunnen worden ingezien. Zoals het 

college de raad in 2013 heeft laten weten (zie RIS 270267) werken we toe naar digitale 

toegankelijkheid van alle besluiten en het daarbij behorende dossier - met uitzondering van de 

vertrouwelijke, persoonlijke of bedrijfsgeheime stukken. We hebben dit op 12 juni 2014 al 

gerealiseerd met de Wabo-besluiten (zie RIS 269580 en RIS 273742). Dit betekent dat het voor de 

Hagenaar en andere geïnteresseerden eenvoudiger wordt om op elk hem of haar passend moment deze 

stukken digitaal in te zien.  

 

Zoals het college op 20 november 2013 met de Commissie Bestuur heeft gewisseld, zijn er in het 

verleden problemen gesignaleerd als het gaat om het inzien van de achterliggende stukken van 

bekendmakingen (zie RIS 270267). De stukken worden thans niet alleen per e-mail naar de 

stadsdeelkantoren gestuurd, de baliemedewerkers hebben inmiddels direct toegang tot de stukken.  
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De stukken zijn zo altijd bij de balie op te zoeken en kunnen worden ingezien. Uit een inventarisatie 

bij het Haags Informatie Centrum blijkt dat de hier opgevraagde stukken  beschikbaar zijn.  

Dit neemt niet weg dat er in het proces van terinzageleggingen soms nog fouten worden gemaakt of 

dat het systeem nog verder verbeterd kan worden. Het college zet daarop dan ook in door middel van 

verdergaande digitalisering en door instructie en training van betrokken medewerkers.    

 

Het college wijst overigens op het groot aantal zeer uiteenlopende wettelijke verplichtingen tot ter 

inzage leggen. Deze verplichtingen verschillen naar voorgeschreven locatie, termijn, en stukken van 

ter inzagelegging. Het college heeft begrepen dat de regering voornemens is om met een “veegwet” 

één elektronisch regime hiervoor te creëren, en dat het streven is om deze in 2017 van kracht te laten 

zijn.  

Alle productontwikkelingen (denk bijvoorbeeld aan een `regelingenbank’ en een 

`terinzageleggingenbank’) van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties 

(KOOP) (de werkmaatschappij van het Ministerie van BZK die met de elektronische 

overheidspublicaties is belast), zijn hierop gericht. Dat zou een hele verbetering zijn. Den Haag werkt 

in samenwerking met het Kenniscentrum Officiële Publicaties (KOOP) aan de digitale 

terinzageleggingen. 

 

3. De PvdA-fractie heeft uit meerdere bronnen vernomen dat het met name met WABO-besluiten die 

in samenwerking met andere instanties, zoals brandweer, worden genomen regelmatig fout gaat. 

Herkent u dit signaal en bent u al bezig dit op te lossen?  

 

Bij vergunningen waar het ‘brandveilig gebruik’ een aspect is, en waarbij sprake is van een gedeelde 

verantwoordelijkheid tussen de gemeente Den Haag en de Veiligheidsregio Haaglanden, is gebleken 

dat er een misverstand is ontstaan over de vraag wie de beoogde documenten in het systeem afsluit 

(“signed en sealed”). Deze handeling is nodig om het document vrij te geven voor de digitale inzage 

op het HIC. Gebleken is dat deze werkinstructie in dat geval niet goed werd nageleefd. Er worden 

afspraken gemaakt om deze taak bij een van de betrokken partijen te borgen en de genoemde 

werkinstructie in te scherpen. Verder zijn er bij het college geen signalen bekend dat het mis is gegaan 

met terinzageleggingen bij WABO besluiten. 

 

Besluiten genomen door de gemeente in november 2013 en december 2013 staan pas 21 mei in de 

e-mailservice bekendmakingen.  

 

4. Bent u met ons van mening dat de Hagenaar moet kunnen vertrouwen op de volledigheid van de 

meldingen via de periodieke (dagelijkse!) e-mailservice bekendmakingen? Is het college bereid om 

er op korte termijn voor te zorgen dat bekendmakingen in Den Haag via de periodieke e-

mailservice bekendmakingen tijdig gebeuren?2 Zo ja wanneer? Zo nee waarom niet? 

 

Ja, de burger moet kunnen vertrouwen op de email-service die wordt aangeboden, en dat dient tijdig te 

gebeuren. Incidenteel wordt bij de publicatie nagelaten om een postcode in te voeren waardoor de 

email service niet (tijdig) wordt geactiveerd.  De instructies aan de medewerkers die de Haagse 

bekendmakingen invoeren zijn op dit punt aangescherpt. 

Het succes van de e-mailservice is in belangrijke mate afhankelijk van het realiseren van de 

doelstelling om alle besluiten digitaal beschikbaar te maken. Dat is een omvangrijk project, en het zal 

nog enkele jaren duren totdat alle voorzieningen daarop zijn ingericht.  

De gemeente Den Haag gaat de bekendmakingen onderbrengen in de landelijke voorziening voor 

bekendmakingen GVOP. De aansluiting op dat systeem zal naar verwachting eind dit jaar zijn 

gerealiseerd. Onderdeel van dat landelijke systeem is een volledige emailservice. Daarmee is de basis 

voor de digitale bekendmakingen via e-mailservice gecreëerd, en kunnen steeds meer besluiten op die 

wijze worden ontsloten. Ook alle onderliggende besluiten zullen op termijn digitaal beschikbaar zijn 

(met uitzondering van de vertrouwelijke, persoonlijke of bedrijfsgeheime stukken) en de burger kan 

zich met een emailservice over deze besluiten laten informeren. 
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5. Bij veel van de bekendmakingen in de bijlage 3 staat reageermogelijkheid 21.3 Wat betekent dat er 

niet gereageerd kan worden. Is het niet duidelijker om dit er dan ook gewoon neer te zetten, met 

uitleg waarom dat niet mogelijk is?  

 

In het gemeenteblad wordt zo goed mogelijk aangegeven welke wettelijke reageermogelijkheden de 

burger heeft bij het gepubliceerde besluit: de zogenaamde reageerteksten. Dat geldt voor de 

mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, voor bezwaar, beroep, voorlopige voorziening  en voor 

de wettelijke mogelijkheid om stukken in te zien. Indien er geen sprake is van een dergelijk wettelijk 

recht van de burger wordt dit aangegeven met de “reageermogelijkheid 21a”, en deze luidt als volgt: 

“Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te 

spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te 

vragen.” Deze reageermogelijkheid is inmiddels aangepast ten opzichte van de door de vragensteller 

weergegeven tekst, en is daarmee duidelijker geworden.     

 

6. Op welke andere wijzen werkt het college aan de verbetering van de ter inzage legging en 

bekendmaking van besluiten, behoudens de stappen die al gezet worden richting meer 

digitalisering?  

 

Wij zijn actief bezig met een verbetering van de betrouwbaarheid van terinzagelegging en 

bekendmakingen. Zie hiervoor de antwoorden 2 tot en met 5. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de locoburgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram S. Baldewsingh 

 


