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Onderwerp: Offline informatievoorziening
Toelichting bij de vragen:

Velsen Lokaal vernam op Facebook van de gemeente Velsen dat vanaf 19 maart de officiële
bekendmakingen nog slechts worden geplaatst op www.overheid.nl. In een reactie op een inwoner
reageert het college dat er ook gedrukte versies klaarliggen bij de gemeente en dat deze kunnen
worden afgehaald.
De wijze waarop de gemeente Velsen aan de ene kant de drempel verlaagd, verhoogt de
gemeente de drempel enorm voor doelgroepen die zich niet op het internet begeven.
De fractie van Velsen Lokaal stelt daarom de volgende actualiteitsvragen:
Vraag 1

Waarom stopt het college met de publicatie van bekendmakingen via de lokale huis aan huis
bladen?
Antwoord vraag 1

Het beeld is ontstaan dat er geen enkele bekendmaking meer in de huis-aan-huisbladen komt te
staan. Dit hebben wij onjuist gecommuniceerd. Hierdoor is veel ruis ontstaan die we hadden
kunnen voorkomen als we duidelijker hadden gecommuniceerd. In de nieuwe situatie plaatsen we
straks in De Jutter/De Hofgeest alleen nog een verkorte versie van bekendmakingen. Dus waar
heeft het college of de raad een besluit over genomen. Wil de inwoner het uitgebreidere artikel
lezen dan is deze terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, de landelijke website waar
we als gemeente onze publicaties op moeten plaatsen.
In de begroting die is vastgesteld in november 2019 heeft de raad aangegeven dat de publicaties
van college- en raadsbesluiten versoberd moeten worden om een bezuiniging van 50.000 euro te
bereiken.
Het college zal de bekendmakingen vanaf 19 maart 2020 in een versoberde versie publiceren in de
huis-aan-huisbladen. Om u een goed voorbeeld te geven hoe dit er dan straks uitziet, treft u in de
bijlage de bekendmakingen in de oude en de nieuwe stijl..
Vraag 2

Deelt het college de mening van Velsen Lokaal dat de bekendmakingen voor iedereen op een
laagdrempelige manier te benaderen moet zijn?
Antwoord vraag 2
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Het college is van mening dat de gemeente Velsen de informatie beschikbaar moet stellen én dat
iedere inwoner van Velsen de informatie moet kunnen ophalen die hij/zij wenst. Dat doet het
college vanaf 19 maart 2020 door de bekendmakingen op een versoberde manier – conform
besluit in de gemeenteraad – in de Jutter/Hofgeest te plaatsen. Daarnaast worden de volledige
bekendmakingen beschikbaar gesteld via www.officielebekendmakingen.nl.
Via www.overheid.nl kunnen inwoners zich aanmelden voor een e-mailservice. Zij krijgen dan
automatisch de bekendmakingen in hun mailbox die voor hen belangrijk zijn. Op www.overheid.nl
kunnen inwoners informatie en diensten van alle overheden vinden. Veel meer informatie dus dan
op de Infopagina past.
In Nederland heeft 98 procent (in 2018) van de huishoudens toegang tot internet (bron: CBS).
Daarmee loopt Nederland voorop in Europa.
De steeds kleiner wordende groep inwoners die nog moeite heeft met de digitale wereld wordt niet
vergeten. Zij kunnen nog steeds de verkorte versie van het college- of raadsbesluit lezen in De
Jutter/De Hofgeest. Willen zij de uitgebreidere tekst lezen, dan is deze in te zien bij de balie van het
gemeentehuis en op de volgende locaties: Buurtcentrum De Spil, Dorpshuis Het Terras,
Buurtcentrum De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De
Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt
de Moerberg.
Vraag 3

Deelt het college de mening van Velsen Lokaal dat iedereen in de gemeente Velsen, ook de
digibeten, voorzien moeten worden van juiste informatie op een laagdrempelige manier?
Antwoord vraag 3

Het college deelt deze mening en vindt dat er met het realiseren van uw besluit om de publicaties
van college- en raadsbesluiten te versoberen een goede oplossing is gevonden voor de inwoners
die nog niet digitaal vaardig zijn. Zie verder vraag 2.
Vraag 4

Is het college bekend met motie16-2010 (zie bijlage) waarin door de meerderheid van de
gemeenteraad wordt gesteld dat er rekening gehouden dient te worden met inwoners van de
gemeente Velsen die “digitale handvatten niet machtig zijn”?
Antwoord vraag 4

Het college is bekend met deze motie. Zie voor antwoord vraag 2 en 3.
Vraag 5

Wat gaat het college doen om alle inwoners van de gemeente Velsen zo goed mogelijk online en
offline te informeren over zaken die voorheen in huis aan huisbladen werd gepubliceerd?
Antwoord vraag 5

Zie vraag 2.
Op de Infopagina in de Jutter/Hofgeest staat donderdag 5 maart een uitgebreide toelichting voor
inwoners hoe zij zich aan kunnen melden voor de e-mailservice via www.overheid.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.

