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Beantwoording van uw vragen over de bezorging van de gemeentekrant.  
 
 
uitgaand 

Domein : Inwoners en Ondernemers Ons kenmerk : 20uit01787 
Team : Management Zaaknummer :  
Contactpersoon : Sinnika Kroese Uw brief van : 20 april 2020 
Telefoonnummer : 072 888 00 00 Uw kenmerk :  
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Onderwerp : Uw vragen van 20 april 2020 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 20 april 2020 stelde u namens de fractie van Behoorlijk Bestuur Bergen vragen aan het 
college omtrent het niet (voldoende) verschijnen van de papieren versie van de 
Gemeentekrant Bergen (Openbare bekendmakingen) via Bergens Nieuwsblad en Contact 
met de Egmonden, c.q. het niet verschijnen van de Gemeentekrant gemeente Bergen als 
bijlage van de / een Zondagskrant. 
 
Uw vraag luidt: 
Is dit al dan niet bij u bekend (bij de BUCH afdeling Voorlichting wel) en gaat u per heden 
alsnog op een bepaalde andere wijze in deze Openbare bekendmakingen voorzien zodat 
wel voldaan blijft worden aan wetgeving en jurisprudentie? 
 
Antwoord: 
Het is het college bekend dat er van tijd tot tijd klachten zijn over de verspreiding van het 
Bergens Nieuwsblad en Contact met de Egmonden, waarin de Gemeentekrant is 
opgenomen. Inwoners die klachten hebben over de bezorging kunnen dit melden via de 
uitgever, Rodi media. Team Communicatie blijft in nauw contact met de uitgever over de 
bezorging. 
De gemeente Bergen heeft de Verordening elektronisch bekendmakingen gemeente Bergen-
nh; zie 
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergen%20%28NH%29/
377812/CVDR377812_1.html. Deze verordening is op 1 oktober 2015 vastgesteld door de 
raad van Bergen en op 1 januari 2016 in werking getreden. In artikel 1, eerste lid staat: 
Berichten van of namens bestuursorganen van de gemeente Bergen die niet tot een of meer 
geadresseerden zijn gericht, kunnen elektronisch worden verzonden, tenzij een wettelijk 
voorschrift zich daartegen verzet. In het tweede lid staat: Onder berichten wordt in elk geval 
verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen. 
Dit artikel/deze verordening geeft de grondslag om berichten in het elektronisch 
gemeenteblad van Bergen op www.officielebekendmakingen.nl te plaatsen.  
Deze berichten worden op verzoek van de raad in de gemeentekrant geplaatst. Dit is niet 
wettelijk verplicht. De gemeente voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot 
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officiële bekendmakingen. Voor bestemmingsplannen gelden specifieke regels en ook deze 
worden nagekomen.  
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Sinnika Kroese, Teammanager 
Communicatie en Subsidie van het team Management via telefoonnummer 072 888 00 00. 
Wilt u bij correspondentie het kenmerk 20uit01787 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris Burgemeester 
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