
De heer R.H.F. Leers 
Alhier

Heerlen,

17 december 2020

Onderwerp

Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte heer Leers,

Naar aanleiding van uw vragen d.d. 3 december 2020 inzake gemeentelijke 
bekendmakingen onvindbaar delen wij u het volgende mede.

Vraag 1
Sinds wanneer bent u er van op de hoogte dat zoeken in de lijst van 
(gemeentelijke) bekendmakingen niet werkt en er aldus geen lijst van 
(gemeentelijke) bekendmakingen inzichtelijk is en daarbij diverse links (waar naar 
verwezen wordt) niet werken?

Antwoord
Begin oktober 2020 was er sprake van een aantal foutmeldingen, die te maken 
hadden met problemen rondom Internet Explorer. Dit is destijds ook opgelost door 
functioneel beheer. Er bleef echter bij een link (zodra men doorklikt naar de 
Officiële bekendmakingen van Overheid.nl) de volgende melding verschijnen:

400: Ongeldig verzoek

Wij kunnen uw verzoek niet verwerken. Mogelijk heeft u een verkeerde link 
gebruikt. 
 
Betreffende melding werd veroorzaakt door een fout bij Overheid.nl. De 
foutmelding bij de bekendmakingen komt vaak door een oude of foutieve url(link) 
naar de externe pagina, in dit geval Overheid.nl waar onze website de 
bekendmakingen uithaalt. Ze staan dus niet fysiek op onze website dus in het geval 
dat deze een foutmelding geeft ligt dit aan Overheid.nl. 

De bekendmakingen staan dus geregistreerd op Overheid.nl en kunnen als extra 
service vanuit de gemeente worden benaderd middels de genoemde link.
Inmiddels is contact geweest en is de juiste link geplaatst, waardoor de foutmelding 
niet meer voorkomt en dus alle bekendmakingen via deze link weer inzichtelijk zijn.
 

Registratienummer:



Vraag 2
Is het juist dat u de plicht hebt om dergelijke zaken via ‘bekendmakingen’ publiek 
te maken? Zo ja, welk gevolg brengt het met zich mee als het bekendmaken niet 
lukt c.q. feitelijk niet plaatsvind zoals bedoelt.

Antwoord
Het is de plicht vanuit de gemeente om de bekendmakingen publiek te maken. De 
meest recente bekendmakingen staan op de gemeentelijke website. De overige 
bekendmakingen zijn te raadplegen via de link, genoemd bij antwoord op vraag 1. 
De bekendmakingen gebeuren door plaatsing in het gemeenteblad. Het 
gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven. Een verwijzing naar deze publicaties 
op de eigen website van de gemeente is een service maar geen voorwaarde. Het 
feit dat de link niet schijnt te werken heeft geen juridische consequenties. 

Vraag 3
Om welke concrete bekendmakingen gaat het in deze?

Antwoord
Alle bekendmakingen van verordeningen/ beleidsregels, overige besluiten van 
algemene strekking, beschikkingen etc. worden door de gemeente gepubliceerd.

Vraag 4
Sinds wanneer is -aantoonbaar- sprake van problemen met betrekking tot uw 
bekendmakingen?

Antwoord
Zie antwoord op vraag 1

Vraag 5
Welke ideeën hebt u om gemeentelijke bekendmakingen beter c.q. 
laagdrempeliger/gemakkelijker en duidelijker inzichtelijk te maken?

Antwoord
De burger heeft een drietal mogelijkheden om bekendmakingen in te zien:

1. Website www.heerlen.nl
Op de website van de gemeente vindt de burger (via het keuzemenu Actueel 
– bekendmakingen) automatisch de laatste 10 bekendmakingen en staat 
aangegeven hoeveel bekendmakingen er per onderwerp te vinden zijn.
Daarnaast staat op dezelfde pagina een link naar Overheid.nl, waar burgers 
alle bekendmakingen van de gemeente Heerlen te raadplegen zijn.

2. Gemeenteapp
Op de gemeenteapp, die voor burgers vrij te downloaden is, staan eveneens 
de bekendmakingen gepubliceerd.

3. Abonnement op officiële bekendmakingen
De burger kan zich abonneren op officiële bekendmakingen. Hiervoor staat 
ook een link op onze website en na aanmelding ontvangt de burger dan via 
Overheid.nl vanzelf de bekendmakingen via de e-mail.



Daarnaast zullen via een aantal communicatiekanalen waaronder de maandelijkse 
pagina in de Via en middels een folder in de publiekshal, nogmaals bekendmaken 
waar men terecht kan voor de gemeentelijke bekendmakingen.

Vraag 6
Hebt u de oorzaak kunnen achterhalen van het feit dat bij bekendmakingen feitelijk 
niets bekend gemaakt werd? Zo ja, wat was/is de oorzaak?

Antwoord
Zie antwoord op vraag 1

Vraag 7
Hoeveel meldingen in deze heeft u reeds ontvangen? Wat deed/doet u hiermee?

Antwoord
Er zijn 2 meldingen hieromtrent ontvangen dat het niet was in te zien, dit is meteen 
opgepakt.

Vraag 8
Hoe vaak en met welk interval controleert u of gemeentelijke bekendmakingen 
goed, deugdelijk en duidelijk gedeeld/publiek gemaakt worden? Wat zijn/waren 
daarvan -tot op heden- de resultaten?

Antwoord
Wij zien de bekendmakingen dagelijks verschijnen op onze website. We acteren op 
klachten van de burger. Daarnaast controleren we 3 maandelijks en voorlopig zal 
de controle maandelijks plaatsvinden.

Tevens maken wij gebruik van verschillende tools om onze website te controleren 
op eventuele fouten. Bij deze fouten moet men denken aan “dode” links (zoals ook 
in dit geval), spellingsfouten, vormgevingsfouten en fouten die de toegankelijkheid 
van de website verminderen. Dit is dan ook een continu lopend proces waarbij 
Team Communicatie en Functioneel Beheer aan werken om de website te 
optimaliseren. 
Daarnaast is het altijd lastig te achterhalen met welk device de website is bezocht. 
Hierdoor is moeilijk om te kunnen bepalen of het eventueel aan onze site of 
Overheid.nl ligt of dat het probleem aan de kant van de gebruiker zit. Bij oude 
browsers zoals Internet Explorer 9 kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten niet 
goed worden weergegeven. Echter wordt deze browser al een aantal jaar niet meer 
ondersteund en is het advies om deze te updaten naar een nieuwere versie. Wij 
spannen ons samen met de leverancier wel te allen tijde in om ervoor te zorgen dat 
de website goed functioneert bij nieuw geïntroduceerde browsers zoals Microsoft 
Edge maar ook de mobiele devices.

Vraag 9
Hoe en per wanneer heeft u het aangekaarte probleem opgelost?



Antwoord
Wat betreft de foutmelding: dit was een probleem van Overheid.nl. Hierop hebben 
wij geen invloed. Zodra foutmelding zich voordeed is dit direct afgestemd met 
Overheid.nl en heeft er uiteindelijk toe geleid dat we de link hebben kunnen 
aanpassen, waardoor nu een en ander weer werkt. 

Vraag 10
Hoe lang waren de gemeentelijke bekendmakingen feitelijk niet bekend?

Antwoord
Gemeentelijke bekendmakingen zijn altijd bekend, de meest actuele rechtstreeks 
via onze website, via de gemeenteapp en via Overheid.nl. Allee de link naar 
Overheid.nl heeft tijdelijk niet gewerkt.

Vraag 11
Welke gevolgen brengt/bracht dit -voor wie- met zich mee?

Antwoord
Zoals aangegeven worden de gemeentelijke bekendmakingen gewoon gepubliceerd 
en werkte alleen een link naar Overheid.nl niet. Inmiddels is dit opgelost. Het heeft 
dan ook geen verdere gevolgen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen,
Wethouder voor Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken, Publieke 
Dienstverlening en Informatisering,
A.W.A Keulen

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.


