
 

Schriftelijke vragen over MijnOverheid.nl en Overheid.nl 

 

Apeldoorn, 20 januari 2015 

 

 

MijnOverheid.nl 

Steeds meer mensen hebben behoefte om hun zaken digitaal te regelen.Zo ook hun 

overheidszaken. De (Rijks)overheid heeft in deze vraag voorzienmet de dienst 

'MijnOverheid'. MijnOverheid is een persoonlijke, beveiligde website waar een burger 

met zijn DigiD alle lopende zaken, correspondentie en aanvragen metde 

(Rijks)overheid kan raadplegen. 

 

Via MijnOverheid.nlkunnen burgers bijvoorbeeld een seintje krijgen als hun rijbewijs 

bijna is verlopen, kunnen ze controleren hoe ze bij de gemeente geregistreerd staan 

of de status bekijken van lopende zaken bij de overheid. Zois het mogelijk te volgen 

hoe het staat met de aanvraag van een bouw- of kapvergunningof de 

taxatieverslagen in te zien van de WOZ-waarde van hun woning. Burgers hoeven dan 

niet meer te bellen met de gemeente en kunnen de informatie bekijken op een 

moment dat hen het beste uitkomt. 

 

Ook is het mogelijk post van de overheid digitaal te ontvangen via MijnOverheid.nl. 

Via e-mail of sms krijgen gebruikers een melding als er een nieuw bericht in hun 

berichtenbox zit.  

 

Deze manier van communiceren is sneller, gebruiksvriendelijker (alle post van de 

overheid is gemakkelijk terug te vinden is op één plek), duurzameren leidt ten slotte 

tot lagere (postverwerkings)kosten voor de overheid. 

 

Veel overheidsorganisaties hebben zich al bijMijnOverheid aangesloten, waaronder 

tientallen gemeenten, maar ook de SVB, de RDW, het UWV, het Kadaster en de 

Belastingdienst.  

 

De gemeente Apeldoorn is nog altijd niet aangesloten op deze dienst. 

 

 

D66 stelt daarom de volgende vragen aan het college van B&W: 

 



1. Is het College met D66 van mening dat MijnOverheid de burger veel 

voordelen biedt en de gemeente Apeldoorn aangesloten moet worden op 

MijnOverheid.nl? 

 

2. Zo ja, binnen welke termijn zal de gemeente Apeldoorn aangesloten worden 

op MijnOverheid? 

 

Overheid.nl 

Naast  MijnOverheid biedt de (Rijks)overheid nog een andere dienst aan, namelijk 

Overheid.nl. Via Overheid.nl is het voor burgers mogelijk om direct op de hoogte 

gehouden te worden van ontwikkelingen in hun buurt. Wanneer een burger zich 

aanmeldt bij Overheid.nl, kan hij vanaf dat moment bekendmakingen uit zijn buurt 

digitaal ontvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouw-, kap- of 

evenementenvergunningen, inspraakmogelijkheden, informatie over huisafval, 

nieuwe bestemmingsplannen of een structuurvisie. Op deze wijze worden burgers 

veel sneller, vollediger en directer betrokken bij aangelegenheden die voor hen van 

belang kunnen zijn. Via Overheid.nl wordt het burgers gemakkelijker gemaakt te 

reageren op aangelegenheden die voor hun (buurt) van belang kunnen zijn en hun 

stem laten horen. 

Ook op deze dienst is de gemeente Apeldoorn nog altijd niet aangesloten. Ook in 

2010 stelde D66 hierover al vragen.1 

 

 

D66 stelt daarom de volgende vragen aan het college van B&W: 

 

1. Is het College met D66 van mening dat Overheid.nl Apeldoorners veel 

voordelen biedt en de gemeente Apeldoorn aangesloten moet worden op 

Overheid.nl? 

 

2. Zo ja, binnen welke termijn zal de gemeente Apeldoorn aangesloten worden 

op Overheid.nl? 

 

 

Dennis Russchen 

Raadslid D66 Apeldoorn 

                                                           
1
https://apeldoorn.d66.nl/2010/09/13/antwoorden_op_schriftelijke_vragen_inzake_e-

mailservice_bekendmakingen.  


