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historie

27 juni 2013: besluit tot onderzoeken vermindering regeldruk: instellen 

werkgroep

2013-2014: gesprekken werkgroep

10 maart 2014: rapportage werkgroep met zes aanbevelingen

21 mei 2014: reactie college



leden werkgroep

• raadsleden:KarolienPouwels, Carlos Genders,Joost vanHerpenen 
Barto Piersma

• burgemeester, griffier, stagiaire enbeleidsaviseur

• bedrijfsleven: BertBoeijink, Dick van Boven(bouw) en 
MikeVeeneman(horeca)



zwaartepunten onderzoek

• sociaal domein: veel kansen in de toekomst door transitie en 

transformatie

• bedrijfsleven: inkoop- en aanbestedingsprocessen & administratieve 

lastendruk



gesprekken met de samenleving

• lid bezwaarschriftencommissie

• sociaal ombudsman en directeur Larikslaan2

• directeur inkoopbureau

• programmadirecteur ondernemingsdossier

• ondernemers uit de werkgroep



Bevindingen

• Aanbevelingen

• Reactie college

• Reactie werkgroep



Aanbeveling1: Verbeter het proces van aanbesteding door de volgende zaken actief aan te 
pakken:



1. Marktverkenning ook bij kleine werken
2. Transparantie regels vooraf
3. Eigen verklaringen
4.Socialreturn



Aanbeveling2: Voer het ondernemingsdossier in als instrument om 'digitale gemeente 2017’ te realiseren.



ondernemingsdossier

1. Communiceer actief met bedrijfsleven

2. Ondernemer vult dossier

3. Gemeente vult regelhulp

4. Start met kansrijke branches

5. Per branche projectmatige aanpak

6. Differentieer in (leges)kosten



Aanbeveling3: Vereenvoudig regels en aanvraagprocedures in het sociaaldomein

Bal ligt bij het college.
Veel kansen en open doelen.



doelen:

• Informatie eenmalig verstrekken

• Zorg dat zorgvragers geen last hebben van schotten

• Informatie minimaal en digitaal

• Vrije regelruimte: kosten procedure proportioneel t.o.v. kosten zorg



Aanbeveling4: Werk actief aan een positieve grondhouding 
van alleactoren, ook ambtelijk



1. Denkenvanuit het maatschappelijkfunctioneren, niet vanuit de regels
2. Soepelermethandhaving, wees gericht op voorkomen handhaving
3. Actiefmeedenkenbijv. bij bouwaanvragen



Aanbeveling5: Geef op de website een overzicht van wat je als gemeente niet doet

Vooral: site toegankelijker.



Aanbeveling6: Verduurzaam de actie om regeldruk te verminderen



1. Meldpunt regeldruk
2.Handhaaf een werkgroep



Toekomst werkgroep:

• Bedrijfsleven: concrete acties benoemd, kijk of acties effect hebben, 

kijk naar andere sectoren

• Sociaal domein: volg en borg dat het college de kansen benut die 

de transformaties bieden t.a.v. versimpeling endrempels wegnemen
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