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Mededeling inzake de beëindiging van de uitgifte van het Publicatieblad van 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 
 

 
 
Algemeen verbindende voorschriften  en andere besluiten van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
werden tot dusverre bekend gemaakt in het Publicatieblad. Zij zullen voortaan bekend worden ge-
maakt in de gemeentebladen van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Deze gemeentebladen 
worden elektronisch uitgegeven en zijn te vinden op de websites www.tubbergen.nl en 
www.dinkelland.nl. 
 
Op 1 januari 2015 treedt namelijk in werking de “Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeen-
te- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, 
alsmede regeling van diverse andere onderwerpen”. 
 
Deze wet geeft onder meer een nieuwe regeling voor het instellen van publicatiebladen door openbare 
lichamen. Daarmee is de Verordening op het publicatieblad van het openbaar lichaam Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen van rechtswege vervallen.  
 
Ingevolge artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zoals die wet komt te luiden per 1 
januari 2015, kan een openbaar lichaam een eigen publicatieblad instellen, dat toegankelijk is via een 
bij regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven algemeen 
toegankelijk elektronisch medium.  
 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen heeft niet besloten tot het opnieuw instellen van een eigen publi-
catieblad. Volgens het nieuwe artikel 32k van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient Noaber-
kracht Dinkelland Tubbergen haar algemeen verbindende voorschriften daarom voortaan bekend  te 
maken in de gemeentebladen van de beide deelnemende gemeenten. Dit geldt ook voor andere pu-
blicaties van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 
 
De onder de werking van de Verordening op het publicatieblad in 2013 en 2014 uitgegeven publica-
tiebladen zullen worden overgebracht naar deze gemeentelijke websites.  
 
 
Denekamp, 22 december 2014 
 
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, 
de secretarissen de voorzitter 
E.M. Grobben    drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.dinkelland.nl/
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Dit publicatieblad is uitgegeven door het dagelijks bestuur 

van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, 

De secretarissen,   De voorzitter, 
 

 

 

  

E.M. Grobben      l.s. drs. Ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 
 


