Jaargang 2022, 19 september 2022

KOOP Nieuwsbrief Officiële Publicaties

Beste contactpersoon,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van september 2022. In deze nieuwsbrief
informeren wij u graag over de volgende onderwerpen:
Nieuwe naam en nieuw uiterlijk nieuwsbrief
Publiceren ondermandaatbesluit gemeenschappelijke regeling
Redacteuren voor GR‐register gezocht
Workshop voor redacteuren GR‐register
Leveranciersbijeenkomst 3PAS
Release DRP 8.0
Agenda Bijeenkomsten

Nieuwe naam en nieuw uiterlijk nieuwsbrief
Zoals u ziet, heeft de nieuwsbrief een nieuw uiterlijk. Voor het opmaken van de
nieuwsbrief maken we sinds kort gebruik van andere software. De nieuwsbrief
heeft hierdoor een iets ander uiterlijk gekregen. Het voordeel van deze software is
dat we de nieuwsbrief ook op onze website kunnen plaatsen. De nieuwsbrief kunt
u dus ook lezen via de website van KOOP.
Daarnaast heeft de nieuwsbrief een nieuwe naam: namelijk: 'KOOP nieuwsbrief
Officiële Publicaties'. De oude naam 'KOOP nieuwsbrief' was te algemeen. Wij
berichten namelijk niet over alles wat zich afspeelt binnen KOOP. Daarnaast zijn er
andere onderdelen van KOOP die ook een nieuwsbrief uitbrengen. Om verwarring
te voorkomen, hebben we de naam van de nieuwsbrief aangepast.
Deze nieuwsbrief wordt verzorgt door het implementatieteam Officiële Publicaties
van KOOP en verschijnt eenmaal per 2 weken. In deze nieuwsbrief berichten we u
over onderwerpen die te maken hebben met de Bekendmakingswet en de Wet
elektronische publicaties, zoals digitale terinzagelegging en de attenderingsservice
via MijnOverheid. Daarnaast houden we u op de hoogte van wijzigingen in de
invoerapplicaties DRP, zoals DROP en Verkeersbesluiten.
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening
Wij horen graag wat u van het nieuwe uiterlijk vindt. Ook horen wij graag of u
onderwerpen mist in de nieuwsbrief. Uw opmerkingen over de nieuwsbrief kunt u
mailen naar communicatie@koop.overheid.nl
Informatie over andere onderwerpen
Bent u ook geïnteresseerd in andere onderwerpen van KOOP? Kijk dan eens op de
website van KOOP.
Hier vindt u onder andere de nieuwsbrief van PLOOI waarvoor u zich ook kunt
inschrijven.

Publiceren ondermandaatbesluit gemeenschappelijke
regeling

Ondermandaatbesluiten moeten door de deelnemende decentrale organisaties in
hun eigen bladen gepubliceerd worden. Wij zien regelmatig dat deze besluiten in
het blad van de gemeenschappelijke regeling worden gepubliceerd. Dit is niet
correct.

Redacteuren voor GR‐register gezocht
Op dit moment hebben ongeveer 130 gemeenschappelijke regelingen nog geen
redacteur voor het bijhouden van de gegevens van de gemeenschappelijke
regeling in het GR‐register. Wij willen daarom via deze nieuwsbrief een oproep
doen.
De oproep is gericht aan de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het
bijhouden van de gegevens van een gemeenschappelijke regeling in het GR‐
register. Dit zijn het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie en het
gemeenschappelijk orgaan, dus de regionale samenwerkingsorganen die uit een
gemeenschappelijke regeling zijn voortgekomen. Als er geen regionaal
samenwerkingsorgaan is (zoals bij een centrumregeling), dan is het gemeente‐ of
provinciebestuur dat aangewezen is om de gemeenschappelijke regeling bekend te
maken meestal de verantwoordelijke organisatie hiervoor (zie artikel 26 lid 2 van
de Wet gemeenschappelijke regelingen).
Bent u betrokken bij een gemeenschappelijke regeling via voornoemde
verantwoordelijke organisatie én is er nog geen redacteur voor het beheer van de
gegevens van uw gemeenschappelijke regeling aangemeld bij het GR‐register?
Vraag dan zo spoedig mogelijk toegang tot de redactieomgeving van het GR‐
register aan door de formulieren hiervoor in te vullen die vanaf de KOOP‐website
zijn te downloaden. Stuur de ingevulde formulieren (voorblad en oplegbrief) naar
gr‐registratie@koop.overheid.nl. Heeft u hierover eerst nog vragen, neem dan
contact met ons op via gr‐registratie@koop.overheid.nl.
Waarom is een redacteur nodig?
Gemeenschappelijke regelingen (voornoemde verantwoordelijke organisaties
ervan) zijn sinds 1 juli 2021 wettelijk verplicht om hun gemeenschappelijke
regeling bij het GR‐register aan te melden en de gegevens ervan in het GR‐register
bij te houden. Hiervoor moet een redacteur bij het GR‐register (KOOP) zijn
aangemeld (bij voorkeur zelfs meer dan één). Heeft uw gemeenschappelijke
regeling in het GR‐register nog geen redacteur dan wordt niet aan de wettelijke
verplichting tot het bijhouden van de gegevens in het centrale GR‐register voldaan.

Workshop voor redacteuren GR‐register
Op dinsdagochtend 20 september a.s. van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de
redactie van het Register van Overheidsorganisaties (KOOP) een online workshop
over het GR‐register. De workshop is alleen bestemd voor de redacteuren van
gemeenschappelijke regelingen. Deze redacteuren hebben een uitnodiging voor de
workshop per e‐mail ontvangen.
Inhoud van de workshop
Sinds de invoering van de Wet elektronische publicaties op 1 juli 2021 is het
wettelijk verplicht dat een gemeenschappelijke regeling in het GR‐register wordt
vermeld én beheerd (art. 26 lid 2 en art. 136 lid 2 WGR). Zie ook het onderwerp
hierboven 'Redacteuren voor GR‐register gezocht'. Om de redacteuren met de
wettelijke verplichting van dit beheer te helpen, worden in deze workshop een
aantal moeilijkere onderwerpen doorgenomen.

Leveranciersbijeenkomst 3PAS
Op donderdag 29 september van 14.30 tot 16.00 uur organiseert KOOP een online
bijeenkomst voor leveranciers die voor hun klanten gebruik maken van het
koppelvlak 3PAS.
Deze bijeenkomst zal in het teken staan van de digitale terinzagelegging en de
omgevingsvergunning planafwijking.

Release DRP 8.0
Op dinsdag 20 september a.s. wordt om 17:00 versie 8.0 van DRP beschikbaar
gesteld. U kunt die dag tussen 17.00 uur en 20.00 uur niet inloggen in de DRP‐

applicaties (DROP, Verkeersbesluiten, Oproepingen, MND en Staatscourant
invoerapplicatie).
Zie ook de onderhoudspagina op onze website voor gepland onderhoud aan de
applicaties.
Wat is er nieuw of verbeterd in deze versie?
Voor deze release zullen alleen onder water nieuwe functionaliteiten worden
aangepast. Deze zorgen voor een betere werking van de applicaties. Voor u
verandert er niets.

Agenda bijeenkomsten
20 september workshop GR‐register
Vorm: Online
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Voor wie: redacteuren van het GR‐register

29 september leveranciersbijeenkomst 3PAS
Vorm: Online
Tijd: 14.30 ‐ 16.00 uur
Voor wie: leveranciers die gebruik maken van 3pas‐koppelvlak met DROP

3 en 4 oktober VNG Juridische 2‐daagse
Locatie: NH Conference Centre Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
KOOP is aanwezig met twee stands en verzorgt workshops met als thema Platform
Open Overheidsinformatie en Wet elektronische publicaties
Zie voor meer informatie https://www.vngjuridische2daagse.nl/

1 november Gebruikersraad
Vorm: Online
Tijd: hele dag, diverse online sessies verspreid over de dag
Voor wie: gebruikers DROP, informatiemedewerkers, juristen,
communicatieadviseurs werkzaam bij decentrale overheden
Uitnodiging en programma volgen tweede helft van september

Met vriendelijke groet,
KOOP Implementatieteam Officiële Publicaties
E communicatie@koop.overheid.nl
Voor meer informatie over de Wet elektronische publicaties verwijzen wij u naar de
projectpagina Wet elektronische publicaties.
Deze nieuwsbrief is ook te lezen via de website van KOOP. Ga hiervoor naar

U ontvangt dit bericht omdat u contactpersoon bent voor de applicatie DROP en/of
Verkeersbesluiten. Wij verzoeken u vriendelijk om dit bericht te verspreiden onder
uw collega’s die met deze applicaties werken.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Stuur dan een e‐mail naar:
drop@koop.overheid.nl of verkeersbesluiten@koop.overheid.nl.
Mogelijk nemen wij naar aanleiding van uw afmelding contact met u op.

