Online publicatie van een
officiële bekendmaking?
Dat kan slimmer met Sdu Publicatiediensten

‘Dit is iets voor onze
afdeling communicatie’

‘... of de
juridische afdeling’

‘Ik schrijf de
eerste tekst’

‘Ik redigeer die
tekst dan weer’

‘Kan dat nou
niet anders?’

Als gemeente heeft u op steeds meer gebieden een online publicatieplicht. Dat kan best
tijdrovend zijn. Uitbesteden aan Sdu Publicatiediensten is de oplossing. Het is goedkoper
en u heeft er zelf geen omkijken naar. Sdu kent alle wettelijke verplichtingen voor de
online publicatie van officiële bekendmakingen en heeft toegang tot alle beschikbare
invoermodules. Bovendien heeft Sdu jarenlang kennis en ervaring opgebouwd met
betrekking tot het online publiceren van officiële bekendmakingen.

Waarom Sdu Publicatiediensten?
>
>
>
>
>
>

Betrouwbaar: jarenlange expertise op het gebied van officiële online publicaties
Kwalitatief hoogwaardig ingericht proces  
Meervoudige controles en taakscheiding
Voldoende capaciteit om piekbelasting op te vangen
Uitbesteden is goedkoper dan zelf doen
Gemak: alleen aanleveren en akkoord geven. Uw gemeente wordt op
professionele wijze ontzorgd

Vragen? Mail naar overheid@sdu.nl of bel 070-378 98 80.

Sdu Publicatiediensten:
wat levert dat voor u op?
De online publicatie van uw stukken in o.a. DROP en VA is bij Sdu in vertrouwde handen. Wij
hebben jarenlange ervaring met online- en overheidspublicaties. We beschikken over voldoende
en vakkundig personeel dat de kwaliteit actief bewaakt. U levert aan en Sdu doet het werk! Ook
begeleiden wij uw migratie van GVOP/CVDR naar DROP als u nog niet gemigreerd bent.
Kortom: u heeft een hoop minder zorgen.

Rekenvoorbeeld: bekijk wat u kunt besparen
Sdu Publicatiediensten helpt u ook om geld te besparen. Hoe dat kan, ziet u in onderstaande
voorbeeldberekening.
Functie

Aantal uren per maand

Kosten per jaar

Juridisch medewerkers

20

€ 24.000

Administratief medewerkers

15

€ 11.700

Invoerders Staatscourant en verkeersbesluiten

110

€

Totaal

7.413

€ 43.113

Deze gemeente kan meer dan de helft van de kosten besparen door het werk uit te besteden
bij Sdu Publicatiediensten.
De uurtarieven en aantallen zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Sdu publiceert in o.a.:
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Werkorganisatie Duivenvoorde
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Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk

Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Westerhoven, Heijerstraat 11, Beschikking Wet Natuurbescherming, Rembrandtweg, Paulus Potterstraat,
verbouwen van een woning
Frans Halsstraat en Hobbemastraat te Ridderkerk

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omge-Onderwerp
vingsvergunning is ontvangen:
Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten
is om ontheffing te verlenen voor het vernietigen van verblijfplaatsen dan wel het verstoren van de
gewone dwergvleermuis voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022, n.a.v. het
slopen van appartementen en het bouwen van nieuwbouwappartementen en eengezinswoningen. De
locatie betreft Rembrandtweg, Paulus Potterstraat, Frans Halsstraat en Hobbemastraat te Ridderkerk.
Omschrijving: Westerhoven, Heijerstraat 11, verbouwen van een woning
overwegende dat het gewenst is om ten aanzien van het gebruik van mandaten, volmachten en
Bezwaar
machtigingen eisen te stellen en werkwijzen voor te schrijven welke niet bepalend zijn voor de geldigheid
Procedure
van daarmee verrichte (rechts)handelingen, maar er wel toe kunnen leiden dat de betrokkene bij
De beschikking is op 4 augustus 2017 verzonden. Een belanghebbende kan binnen zes weken vanaf de
schending hierop wordt aangesproken, desnoods door het opleggen van een disciplinaire maatregel;
Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. dag na de verzending van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het
besluiten vast te stellen de:
Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen
zaaknummer 00483386. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten
acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen
verbonden.
deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog
Interne instructie voor het ambtelijk gebruik van mandaatbevoegdheden Werkorganisatie Duivenvoorde
aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben.
Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen
Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.
Artikel 1 Begripsbepaling
wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / beTenzij in deze interne instructie anders is bepaald, worden begrippen uitgelegd zoals omschreven
in
zwaar / beroep kunt indienen.
Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal
artikel 1 van het Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde.
loket (https://loket.rechtspraak.nl).
Nr.: 2017-0976
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het de eigen
bevoegdheden betreft;
Datum ontvangst: 27-07-2017
gelet op artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 2 Gelijkstelling machtiging en volmacht

Tenzij in deze interne instructie anders is bepaald, wordt in deze instructie onder mandaat ook machtiging
en volmacht verstaan.

Vragen? Mail naar overheid@sdu.nl of bel 070-378 98 80.
Artikel 3 Reikwijdte

Deze interne instructie is van toepassing op het gebruik van bij of krachtens hoofdstuk 2 van het Mandaatbesluit Werkorganisatie Duivenvoorde verleende algemene (onder)mandaten.

Artikel 4 Beperkingen

Een mandaat wordt niet gebruikt:
als daardoor de schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling wordt gewekt;
a.
om van geldend beleid af te wijken.
b.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu,
e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

