Gemeenteraad Gooise Meren
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard (in plaats van telefonisch contact)
Van

:

Arie Mastenbroek / Herman de Hollander

Datum indiening

:

26 jan 2016

Jan Betreft

:

Beantwoording wordt
standaard op BIS gezet
Datum toezending
antwoord

CDA

:

o

Verspreiding gemeentelijke bekendmakingen/besluiten

o

(hier aankruisen als u dit niet wilt!)

02 februari 2016

Onlangs hebben inwoners van het buitengebied in Naarden een brief gehad dat de
gemeente gaat stoppen met de wekelijkse verspreiding van het Naarder Nieuws. Deze
inwoners kunnen volgens de gemeente een betaald abonnement nemen om toch wekelijks
het Naarder Nieuws bezorgd te krijgen.
Vragen:
1. Volgens onze informatie wordt ook in het buitengebied van Muiden en Muiderberg het
“Muidernieuws” en voorheen “Weespernieuws” al jaren niet verspreidt. Klopt dit?
Antwoord
De uitgever Enter Media geeft aan dat de krant bezorgd wordt op alle adressen in Muiden
en Muiderberg. Er zijn volgens de uitgever geen adressen waar de krant niet bezorgd wordt.
Het kan weliswaar zijn dat een bezorger niet altijd even punctueel is, maar in principe wordt
op ieder adres de krant bezorgd.
2. Bent u er bekend mee dat de wet Algemeen Bestuurs Recht (AWB) vereist dat
gemeentelijke besluiten en bekendmakingen met minimaal één geschikte schriftelijk wijze
aan inwoners kennis gegeven wordt?
Antwoord
Ja, daar zijn we mee bekend. De gemeente Gooise Meren voldoet aan deze eis. De
gemeentelijke bekendmakingen worden schriftelijk gepubliceerd op de gemeentepagina in
het Bussums Nieuws, het Muider Nieuws en het Naarder Nieuws. Op de meeste adressen
worden deze kranten huis–aan –huis gratis verspreid door de uitgever. Daarnaast is de krant
af te halen bij het gemeentehuis en een aantal andere afhaalpunten zoals supermarkten en
het servicepunt van de gemeente.

3. Bent u er bekend mee dat bezwaar- en beroepsprocedures altijd door de Raad van
State in het gelijk zullen worden gesteld als niet aan punt 2 is voldaan.
Antwoord
Ja
4. Bent u het met ons eens dat de gemeente een onacceptabel risico loopt met het
stoppen en/of niet structureel wekelijks verspreiden van de gemeentelijke pagina met
bekendmakingen bij alle adressen in Gooise Meren?
Antwoord
Nee, dat zijn wij niet met u eens. Wij bieden onze inwoners o.i. voldoende mogelijkheden
om zich te laten informeren over de bekendmakingen ( zie brief en antwoord vraag 5). Het
betalen van de portokosten voor een aantal adressen was een service van de gemeenten
Naarden en Bussum.
5.

Wat voor actie gaat u ondernemen naar aanleiding van deze vragen?

Antwoord
Wij zien geen reden om actie te gaan ondernemen. Er zijn diverse acties ondernomen om de
– gratis - toegang tot de bekendmakingen zo gemakkelijk mogelijk te maken: via een gratis
abonnement op de e-mailnieuwsbrief van gemeente Gooise Meren, via de gratis app
Omgevingsalert, of via de website van de betreffende kranten. Wie een gratis papieren
exemplaar wil, kan deze meenemen bij diverse afhaalpunten.
6.

Houdt u de raad op de hoogte van de te nemen stappen hierin?

Antwoord
Vooralsnog n.v.t.

