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Amersfoort | 13 november 2017 

MDR en sjablonen 

Werken in de keten 



Wat gaan we doen? 
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• Modellen Decentrale regelgeving 

• Werkproces Coevorden 

• Benoeming knelpunten 

• Zelf aan de slag 



Waarom gaan we dit doen? 

Een efficiënt werkproces zorgt voor; 

• Minder en effectiever werk 

• Heldere afbakening van 
verantwoordelijkheden 

• Hogere kwaliteit van regelgeving 

• Minder juridische en tekstuele fouten 
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Wetgeving 

• Artikel 139 Gemeentewet 

 1. Besluiten van het gemeentebestuur die algemeen 
verbindende voorschriften inhouden, verbinden niet dan 
wanneer zij zijn bekendgemaakt in het gemeenteblad. 

 2. De uitgifte van het gemeenteblad geschiedt 
elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze. […] 

 

• Artikel 140 Gemeentewet  

 De teksten van besluiten van het gemeentebestuur die 
algemeen verbindende voorschriften inhouden, zijn in 
geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar door 
middel van een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen algemeen toegankelijk elektronisch medium. 
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Waarom MDR? 

• Vergemakkelijken elektronisch 
bekendmaken en beschikbaar stellen 
van verordeningen. 

• Samenwerking met VNG. 

• Door middel van een vragenlijst in 
MDR eenvoudig een verordening 
samenstellen. 

• Downloaden in Word 2.0 bestand. 
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Demo MDR 

• Demo MDR 

• Word 2.0 uploaden in DROP 
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https://puc.overheid.nl/mdr/
http://drop-poc.koop.asp4all.nl/Start/Login


Werkproces verordeningen 
Coevorden 

Gemeente Coevorden algemene info: 

 

• 35.500 inwoners 

• 30.000 ha. 

• ca 250 medewerkers 

• Verordening elektronische bekendmaking 
Coevorden 2012 

• Bekendmakingen decentraal georganiseerd 
Verordeningen en beleidsregels centraal 

• Verordeningenregister sinds 2006 

 

 



Organogram Coevorden 



Juridische functie 

• Decentraal juridisch 
kwaliteitsmedewerkers 

• Centraal juridisch adviseurs (2e-lijns)  
advies – en consulentyfunctie 
 

Centraal: 
• Bekendmaking verordeningen, nadere 

regels en beleidsregels 
• Beheer verordeningenregister (109 

regelingen) 
• Vanaf 2016 ook beleidsregels  

 
 



Verordeningenregister 

hoofdstuk aantal 

Algemeen bestuur en organisatie 40 

Belastingen 14 

Openbare orde en veiligheid 15 

Ruimtelijke ordening en milieu 14 
Sociale voorzieningen en 
werkgelegenheid 16 

Welzijn, onderwijs en cultuur 10 

 
109 

 

Vanaf 2016 ook beleidsregels  



Soorten besluiten 

schriftelijke bestuursrechtelijke rechtshandelingen 

 



Werkproces Coevorden (1) 

1. Verordeningen, beleidsregels en nadere regels  
2. Opstellen ontwerp  
3. Controle Team Advies en Middelen 
4. Bestuurlijk besluitvormingsproces  
5. Overdracht stukken  
6. Concept bekendmaking/ publicatie  
7. Bekendmaking/publicatie  
8. Afronden en beheer (register)  
9. Einde proces 
 
Achtergrondinformatie/toelichting per processtap: zie 
http://koop.overheid.nl/producten/drop/documentatie  

 
 

http://koop.overheid.nl/producten/drop/documentatie


Werkproces Coevorden (2) 



Voorkomende knelpunten 

• Wie is wanneer verantwoordelijk? 
• Wat is de “trigger” voor een volgende stap in 

het proces? 
• Bekendmaken en consolideren liggen niet op 

de zelfde afdeling 
• Wordtemplates worden niet gebruikt door de 

stellers van een stuk 
• Er zit tijdsdruk op een bepaald deel van de 

keten 
• Bestandsvervuiling tijdens het (bestuurlijk) 

proces 
• Frequentie vaststellen regeling (incidenteel) 
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Het werkproces 
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Opstellen 

Goedkeuren 

Vaststellen 

In Word 2.0 
zetten 

Bekendmaken 

Consolideren 

Amendementen 
verwerken 

Archiveren 

In lokale krant 
publiceren 

Communicatie 
informeren 

Op eigen 
website plaatsen 

VNG model 
downloaden 

In zaaksysteem 
zetten 



Zelf aan de slag 

• IST: Hoe is het nu geregeld? 

• Wat is er voor nodig om het ideale 
proces te bereiken? 
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Voor op kantoor 

• Inloggen in mdr? Mail naar 
mdr@koop.overheid.nl 

• Inhoudelijke vragen over modellen? Mail 
naar info@vng.nl 

• Meer weten over werkprocessen? Kijk op 
http://koop.overheid.nl/producten/drop/im
plementatie/werkzaamheden-centraal-
beleggen of 
http://koop.overheid.nl/producten/drop/do
cumentatie  
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