
Hoe Heeft de VNG (Nieuwe) 
raads ledeN oNdersteuNd iN 
de aaNloop Naar de GemeeNte-
raadsVerkieziNGeN? wat staat 
er de komeNde Vier jaar op Het 
colleGeproGramma als we 
kijkeN Naar VermiNderiNG VaN 
reGeldruk? wie kuN je daar 
beter oVer sprekeN daN  
aNNemarie jorritsma, VNG-
Voorzitter éN burGemeester?

“ We zijn op  
de goede weg”

VNG-voorzitter en burgemeester Almere kijkt 
terug en vooruit

Annemarie Jorritsma

Uit deze lijst 
hoef je niet te 
kiezen!
Op de dag dat dit blad verschijnt 
vinden vele Nederlanders hun weg 
naar de stemlokalen. Ze helpen be-
palen welke koers hun gemeente 
de komende vier jaar gaat varen. 
Deze ‘Minder regels meer service 
in de praktijk!’ valt natuurlijk niet 
zomaar op de mat tijdens de  
gemeenteraadsverkiezingen. Welke 
politieke kleur de afzonderlijke  
Nederlandse gemeenten ook aan-
nemen, met elkaar strijden ze om 
een betere dienstverlening en la-
gere lasten voor burger, onderne-
mer en de eigen organisatie. De 
artikelen in deze uitgave zijn daar-
voor een goede prikkel, want ze 
gaan dieper in op de top 10 Reduc-
tie Minder regels meer service van 
de VNG, het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrela-
ties en de Regiegroep Regeldruk. 
Elke gemeente die deze tien maat-
regelen neemt, maakt de in het 
bestuurs akkoord afgesproken 25 
procent reductieslag. Per verbeter-
punt uit de lijst delen gemeenten 
hun ervaringen en lees je in het 
kort het waarom en hoe. Jouw  
gemeente kan er dus direct mee 
aan de slag! 

nr. 01, maart 2010in de praktijk!

Een initiatief van VNG en de ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Economische Zaken en Financiën.

www.minderregelsmeerservice.nl

Verkiezingen zijn elk jaar weer een 
belangrijk moment waarop het volk 
beslist welke gemeenteraadsleden zitting 
nemen. Jorritsma: “Ik vind het belangrijk 
dat er zoveel mogelijk mensen naar de 
stembussen komen. Daar doen we dan 
ook van alles aan. De VNG heeft de 
afgelopen jaren met het actieprogramma 
Lokaal Bestuur er voor gemeenteraden 
voor gezorgd dat zij op een voor het publiek 
zo interessant mogelijke manier werken. 
In mijn eigen gemeente Almere hebben 
we aan opkomstbevordering gedaan.  
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Zo is er een verkiezingswinkel ingericht 
en hebben we een wervingsactie voor 
nieuwe raadsleden op touw gezet. 
Allemaal ondersteunende acties, maar 
uiteindelijk moeten de politieke partijen 
het zelf doen. Mijn advies richting de 
partijen is altijd dat ze zich moeten 
onderscheiden. Laat zien dat het een 
verschil maakt dat jij gekozen wordt of 
een ander!”

Rol van raadsleden
Tijdens bijeenkomsten heeft Jorritsma 
laten zien hoe interessant gemeente
raadspolitiek is. “Ik denk dat raads
leden ondergewaardeerd worden. Dat 
komt onder meer omdat ze nu eenmaal 
keuzes moeten maken die niet altijd  
de keuzes van de burger zelf zijn.  

Het enige wat je daar aan kunt doen,  
is goed duidelijk maken waarom je  
een bepaalde keuze hebt gemaakt.  
Een raadslid kan bureaucratie soms 
doorbreken. Hij kan een rol spelen als 
burgers of ondernemers vastlopen. 
Signaleert een raadslid dat een burger 
of een ondernemer klem zit in het 

“Er zijn natuurlijk 
nog veel slagen te 
maken, maar we 
staan absoluut 
niet meer aan het 
begin.”

ambtelijke apparaat, dan kan hij de 
burgemeester of ambtenaren benade
ren.” Naast deze enthousiasmerende 
bijeenkomsten bevatte VNG’s actie
programma Lokaal Bestuur bijvoor
beeld inwerkprogramma’s, factsheets 
en een welkomstpakket voor nieuwe 
raadsleden.

Nu en over vier jaar
“Er is geen gemeente meer die denkt: 
‘Als ik de dienstverlening rondom het 
paspoort en rijbewijs maar goed 
geregeld heb, dan ben ik klaar.’ Er 
verschijnen steeds meer Klantcontact
centra, bouwvergunningverlening 
verloopt soepeler, enzovoorts, enzo
voorts. Er zijn natuurlijk nog veel slagen 
te maken, maar we staan absoluut niet 
meer aan het begin.” Wat staat er de 
komende vier jaar op het programma? 
Jorritsma: “We zijn nog steeds op de 
goede weg om eerste overheid te 
worden. Wel moeten we blijven werken 
aan echt excellente dienstverlening. 
Alle ambtenaren moeten van buiten 
naar binnen gaan denken en zich bij 

Bestuurlijke bijeenkomst
Jorritsma sprak op 17 februari 
2010 tijdens een bestuurlijke 
bijeenkomst over dienstverlening. 
Een van de resultaten van deze 
bijeenkomst is dat de bestuurders 
samen een tekst hebben opgesteld 
die kan worden gebruikt als 
passage in het gemeente coalitie
akkoord. Jorritsma: “Het is een 
tekst geworden met varianten 
waaruit gemeenten kunnen kiezen. 
Politieke keuzes verschillen nu 
eenmaal, denk aan openingstijden 
van het gemeentehuis. Uit deze 
tekst kan men plukken voor 
coalitieonderhandelingen.”  
Kijk voor meer informatie over  
deze variabele coalitietekst op  
www.minderregelsmeerservice.nl.

Verkiezingsprogramma’s 
en regeldruk
Vandaag vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats.  
Welke rol speelt regeldrukvermindering bij de verschillende partijen?  
Dat is te lezen in het Actalonderzoek ‘Aandacht voor regeldruk in de  
verkiezingsprogramma’s van de G31’. De programma’s van 279 gemeente
lijke politieke partijen zijn beoordeeld op hun aandacht voor administra
tieve lastenverlichting. Enkele uitkomsten? In de meeste verkiezings
programma’s is die aandacht beperkt (75% behaalt minder dan 40% van  
het maximaal te behalen punten). VVD scoort zowel gemeentelijk als 
landelijk het hoogst, gevolgd door D66 en CDA. Kijk voor het volledige 
rapport op www.minderregelsmeerservice.nl.

elke handeling afvragen wat zij zouden 
willen als ze zelf hun klant waren. Het 
werk van een ambtenaar wordt zoveel 
leuker als je niet meer het middelpunt 
van spot bent, maar als de burger of 
ondernemer in de gaten krijgt wat voor 
goed werk je doet!”
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Minder regels, meer service.

“ Tijdens zulke  
gesprekken komt 
echt de praktijk op 
tafel. We bespreken 
cases en leren van 
elkaar.”

Motiverende brieven
De regionale ambassadeurs hebben 
gemeenten in hun regio diverse 
motiverende brieven gestuurd. Met 
groot succes! Zo vragen nu geen 100 
maar (op dit moment) 315 gemeenten 
bij ondertrouw geen geboorteakte en 
GBAuittreksel meer op. Ook zijn er nu 
slechts 11 gemeenten die geen 
vrijwilligersverzekering hebben. Na 
een taartenactie, waarbij gemeenten 
een taart kregen als zij aangaven geen 
uittreksels van de Kamer van Koop
handel meer op te zullen vragen, zijn 
er 74 gemeenten die ondernemers 
geen uittreksels meer laten overhan
digen. Ambassadeur Gebben: “Er is 
wel eens uitgerekend dat een uittrek
sel van de Kamer van Koophandel een 
ondernemer zo’n vijftig euro kost aan 
tijd en geld. De gemeente kan zo’n 
uittreksel opvragen voor 49 euro 
minder. Doen dus, en daarvoor vijf 
euro rekenen  dan hebben beide 
partijen winst.”

2010: het jaar van 
de afrekening

Inspirerende bijeenkomsten
De ambassadeurs hebben hun schrifte
lijke overtuigingskracht ingezet, maar 
ook tijdens diverse bijeenkomsten door 
het land aandacht gevraagd voor 
Minder regels meer service. Zo heeft 
ambassadeur Gebben een lunchbijeen
komst georganiseerd waarop wethou
ders uit omliggende gemeenten goede 
oplossingen uitwisselden. Gebben 
hierover: “Tijdens zulke gesprekken 
komt echt de praktijk op tafel. We 
bespreken cases en leren van elkaar.” 
Naast het versturen van brieven en het 
bijwonen van bijeenkomsten hebben de 
ambassadeurs hun opwachting 
gemaakt in de media. Zo verscheen Van 
Domburg bij EénVandaag. Hier sprak hij 
over het afschaffen van de terrasver
gunning in zijn gemeente Zoetermeer: 
“Op onze website staan de voorwaarden 
waaraan een terras moet voldoen. Een 
ondernemer hoeft alleen maar een 
mailtje te sturen als hij een terras wil. 
Op dezelfde dag kan hij aan de slag.”

De balans opmaken
Ook zijn er bij de ambassadeurs 
verzoeken tot stille diplomatie binnen 
gekomen. Zo is er op aanraden van 
Koninklijke Horeca Nederland naar 
twee gemeenten een brief gestuurd 
om de introductie van een horecaex
ploitatievergunning te voorkomen. Eén 
daarvan heeft besloten dit vergunning
stelsel alsnog niet in te voeren. Deze 
successen zijn mooi, maar het werk 
van de ambassadeurs zit er nog niet 
op. Ze blijven de kar trekken als het 
om Minder regels meer service gaat. 
Hun doel is om de top 10 Reductie 
administratieve lasten in elke ge
meente geïmplementeerd te krijgen. 
Aan het eind van het jaar willen zij 
onderstaande reductieslagen in 
administratieve lasten en in ergernis 
hebben ingevoerd. Ze blijven bestuur
ders ontmoeten, gemeenten toespre
ken en aanschrijven. Zodat in 2011 de 
balans kan worden opgemaakt.  

De reductieslagen zijn relatief eenvou
dig te implementeren. En heeft een 
gemeente ze gerealiseerd, dan is de in 
het bestuursakkoord afgesproken 25 
procent administratieve lastenverlich
ting behaald. Alle ambassadeurs 
willen de gemeente dan ook nogmaals 
op het hart drukken hiermee aan de 
slag te gaan!

DE ZEVEN REGIONAlE AMBAssADEuRs MINDER REGEls MEER sERVIcE 

hEBBEN, sINDs huN AANstEllING OP 2 APRIl 2009, GEMEENtEN  

GEëNthOusIAsMEERD OM IN huN EIGEN REGIO MINDER REGEls MEER 

sERVIcE tOE tE PAssEN. OP DE DAG VAN DE GEMEENtERAADsVERKIE-

ZINGEN BEKIJKEN WE ENKElE REsultAtEN. MAAR OP DE lAuWEREN 

RustEN Is ER NIEt BIJ. ER ZIJN NOG VEEl slAGEN tE MAKEN IN 2010, 

hEt JAAR VAN DE AfREKENING!

 1 Implementatie van de VNGmodel APV
 2  Terugdringen aantal indieningsvereisten bij  

vergunningaanvragen door implementatie  
VNGadvies

 3   Invoeren van de Lokale Effectentoets bij het  
opstellen van beleid en regelgeving

 4   Digitalisering bijstandaanvraag en afschaffing 
maandelijkse verantwoording

 5   Invoering normenkader dienstverlening voor 
bedrijven (bewijs van goede dienst)

 6   Lastenverlaging Wmo door implementatie nieuwe 
VNGmodelverordening Regelhulp

 7   Geautomatiseerde kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen

 8   Vereenvoudiging en versnelling aanvraag  
evenementen

 9  Terugdringen aantal bezwaarschriften door inzet 
mediationvaardigheden

 10  Versnelling en vereenvoudiging van de welstands
toets

top 10 Reductie Minder regels meer service
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Twente maakt het  
bedrijven gemakkelijker

Kamer van Koophandel 
Oost Nederland
Madelène ter Laak, adviseur Regionale 
Economie bij de Kamer van Koophandel 
Oost Nederland: “Begin 2008 zijn wij 
als KvK Oost Nederland door de 
Ministeries van EZ en Financiën 
gevraagd om als KvK in Twente met 
een pilot te starten om een brugfunc
tie te bouwen tussen overheid en 
bedrijfsleven. Dagelijks meldden zich 
veel ondernemers bij de KvK met 
knelpunten over het verkrijgen van 
vergunningen. Wij namen hen dan aan 
de hand en gingen naar de wethouder 
of ambtenaar. In november 2008 heb ik 
alle Twentse gemeenten benaderd en 

tWENtsE GEMEENtEN WERKEN hARD VOOR ONDERNEMERs. WElKE 

INItIAtIEVEN VINDEN ER ZOAl PlAAts? DE KAMER VAN KOOPhANDEl 

EN DE GEMEENtE tWENtERAND PRAtEN ONs BIJ.

afgeschaft, 19% kan worden omgezet 
naar algemene meldingen, met als 
gevolg 43% minder productaanvragen 
door bedrijven en 54% minder 
administratieve lasten voor bedrijven) 
zijn inmiddels in enkele gemeenten 
doorgevoerd. Volgens Ter Laak is er 
ook op het terrein van omgangsvor
men winst te behalen.  “De bouwaan
pak zou hiervoor een mooi voorbeeld 
kunnen zijn: een ondernemer komt bij 
de gemeente en krijgt één account
manager die ervoor zorgt dat hij met 
alle vergunningver leners op één 
moment, op één plek, tegelijkertijd 
praat. Hij hoort dan in één conclusie 
aan welke vergunningen hij dient te 
voldoen, wat hij dient aan te leveren bij 
de aanvraag, wat de totale kosten en 
doorlooptermijn is, eventueel ook nog 
ondersteund met een digitaal proces
volgsysteem dat hij via internet als 

Implementatie van de VNG-model APV

VNONCW, MKB en de brancheorgani
saties, zoals Bouwend Nederland, 
Koninklijke Horeca Nederland, om 
samen in het Twents Panel Reductie 
Regeldruk te participeren. Naast de 
ontwikkeling van www.vergunningen
wijzer.nl in 2005 en de doorlichting van 
de gemeenten op het schrappen van 
regels, zijn we nu op basis van 
knelpunten bij ondernemers en 
overheden in Twente aan het kijken 
waar we gezamenlijke oplossings
richtingen kunnen vinden. De resulta
ten uit het onderzoek hebben hierbij 
als bouwstenen gediend.”
De adviezen van het onderzoeks
bureau (19% van de regels kan worden 

1
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Minder regels, meer service.

ondernemer kan zien, waar zijn 
aanvragen binnen het proces van de 
gemeente zijn.  
Aan dit soort procesverbeteringen 
denken wij. Op 17 februari heb ik een 
presentatie gehouden voor Twentse 
gemeentesecretarissen over het 
gedrag van hun ambtenaren. Op dit 
moment heerst er nog een ambtelijke 
cultuur van: ‘nee, want’ in plaats van 
‘ja, mits’, in de richting van de onder
nemers. Daar kom je niet veel verder 
mee als ondernemer. Een mogelijke 
oplossing zou kunnen zijn: oudonder
nemers inzetten als ambtenaar in  
een gemeente, zodat de gemeente 
dezelfde taal kan spreken als de onder
nemer. Dit gebeurt al in Enschede, 
waar een oudondernemer van 
Polaroid nu bedrijfscontactpersoon 
vergunningen van de gemeente is.  
Nu we hard bezig zijn met dit traject, 
merken we positieve gedragsverande
ringen bij ambtenaren.”

“Collectief hebben de Twentse 
gemeenten bijvoorbeeld de 
exploitatie vergunning geschrapt. 
Jammer genoeg hebben we het niet 
voor elkaar gekregen dat in heel 
Twente het onderzoek in één keer 
heeft plaatsgevonden. Unifor miteit zou 
ik ook in heel Nederland willen zien. 
Er komen vanuit Minder regels meer 
service steeds goede initiatieven op 
het gebied van deregulering, zoals de 

“ Nu we hard bezig 
zijn met dit traject, 
merken we  
positieve gedrags
veranderingen bij 
ambtenaren”

Waarom?

Integrale implementatie van de 
nieuwe APV levert een veel over
zichtelijker APV op, waar doublures 
met andere regels zijn uitgehaald, 
regels sterk zijn vereenvoudigd en 
sommige vergunningen worden 
vervangen door algemene regels.

Collegeprogramma

Neem in het programma op dat de 
modelAPV integraal zal worden 
geïmplementeerd, ook voor zover er 
nog onderdelen die in de bestaande 
APV tot nu toe niet zijn meegenomen.

Wat levert het op?

Een hogere klanttevredenheid en 
een efficiënter gemeentelijk 
apparaat. Bij de opstelling van de 
nieuwe modelAPV is het bedrijfs
leven uitgebreid geconsulteerd.  
Hun belangen zijn zorgvuldig 
meegewogen. Bedrijven hebben 
straks minder administratieve 
lasten: vergunningaanvragen 
leveren naast directe kosten, ook 
veel andere kosten op die samen
hangen met zo’n procedure. 

Hoe?

Alle gemeenten hebben de gewijzigde 
modelAPV toegezonden gekregen. 
Bovendien kunnen gemeenten de 
nieuwe APV betrekken uit de 
modelverordeningenbank.  
Kijk voor meer informatie op  
www.minderregelsmeerservice.nl.

modelAPV. Maar vervolgens gaan alle 
gemeenten hier afzonderlijk mee aan 
de slag, met allemaal hun eigen 
ICTtoepassing, leveranciers en 
procedures. Het zou beter zijn om het 
nationaal te implementeren. Als alle 
gemeenten dezelfde module gebrui
ken, dan wordt het voor gemeenten 
gemakkelijker en hebben onderne
mers overal dezelfde werkwijze. Geen 
uniforme regels is nog altijd een grote 
frustratie van de ondernemer.”

“Uniformiteit is erg belangrijk voor  
de ondernemers in een regio. Middels 
www.vergunningenwijzer.nl en het 
inzetten van het onderzoek hebben we 
geprobeerd dit in Twente langzaam te 
realiseren. Uniformiteit zou ik ook 
graag in geheel Nederland willen zien. 
Er komen vanuit de VNG steeds meer 
goede initiatieven op het gebied van 
deregulering, zoals de modelAPV. 
Maar vervolgens gaan alle gemeenten 
hier afzonderlijk mee aan de slag, met 
allemaal hun eigen ICTtoepassing, 
leveranciers en procedures. Hierbij 
roep ik daarom de VNG op om een 
‘dummy ter implementatie van nieuwe 
wetgeving door gemeenten’ te 
ont wikkelen. Als alle gemeenten  
dezelfde methode hanteren, kunnen 
zij effectiever werken (en hoeft niet 
iedere Twentse gemeente het wiel 
opnieuw uit te vinden) en hebben 
ondernemers overal dezelfde werk
wijze.”

twenterand
Twenterand heeft als eerste Neder
landse gemeente de ondernemers
gerichte APV van MKB Nederland en 
de VNG ingevoerd. Jack Zander, 
bedrijven contactfunctionaris: “Maar 
daar blijft het niet bij. Wij hebben 
bedrijven opgeroepen om met ons aan 
tafel te komen zitten om te achterhalen 
welke regels zij als hinderlijk ervaren. 
Dat heeft jammer genoeg te weinig 
aanknopingspunten opgeleverd. 

Twenterand nam daar geen genoegen 
mee en heeft het onderzoeksbureau 
ingeschakeld voor een deregulerings
traject. De verbeterpunten die daaruit 
zijn voortgekomen zijn we aan het 
implementeren. Daarmee werken we 
aan een optimale dienstverlening met 
voor ondernemers heldere en trans
parante procedures. Een gemeente  
die zich houdt aan de afgesproken 
doorloop tijden van vergunningen. Ook 
digitaal biedt de gemeente Twenterand 
een adequaat pakket aan, waardoor 
ondernemers langs die weg snel 
duidelijkheid kunnen krijgen. Zo zijn 
wij in 2015 in staat al bij het eerste 
klantcontact 80 procent van de vragen 
in één keer te beantwoorden, geheel 
in lijn met het concept Antwoord©.”

1
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2
terugdringen aantal indieningsvereisten bij  
vergunningaanvragen door implementatie VNG-advies

Te veel gevraagd

3. Wantrouwen en controle
Veel gemeenten spreken van een 
dienstverlening op basis van vertrou
wen. Het enorme aantal indienings
vereisten suggereert echter dat de 
relatie tussen overheid en klant vooral 
gebaseerd is op wantrouwen en 
controle. Het is niet uit te leggen dat 
een burger bij de gemeente eerst een 
uittreksel GBA moet opvragen en 
betalen, en die bij het andere loket van 
diezelfde gemeente weer moet 
inleveren in verband met een vergun
ningaanvraag. Het terugdringen van 
het aantal indieningsvereisten zal dan 
ook een hogere klanttevredenheid 
opleveren. 

4.  Besparen door sturing op 
hergebruik gegevens

Uit het onderzoek blijkt dat hergebruik 
van gegevens niet of nauwelijks 
plaatsvindt. Het is noodzakelijk dat 
gemeenten zich meer focussen op het 
gebruik maken van voorzieningen die 
hergebruik mogelijk maken.

1. Onterechte vereisten
Voor de 70 onderzochte gemeentelijke 
producten en diensten gebruiken 
gemeenten maar liefst 3.950 
indienings vereisten. Het merendeel 
hiervan is onterecht. Zo is er bij maar 
liefst 3.432 vereisten geen juridische 
basis gevonden, wordt er 616 keer 
informatie gevraagd die van een 
andere overheidsinstelling komt en 
vraagt in 645 gevallen de gemeente 
zelfs informatie die afkomstig is uit de 
eigen organisatie. Onderaan de streep 
blijkt dat er, in plaats van de kleine 
4.000 gebruikte indieningsvereisten, 
slechts 835 écht nodig zijn om de 70 
producten en diensten te leveren.

2.  Vereisten zonder  
juridische basis

Indieningsvereisten kunnen overbodig 
zijn, omdat (a) informatie via andere 
(digitale) kanalen beschikbaar is en (b) 
ze geen juridische basis hebben en 
feitelijk niet bijdragen aan de te 
maken afweging. Dat laatste geldt 
voor 3.432 vereisten, die de zwarte lijst 
vormen. De zwarte lijst is te vinden op  
www.vng.nl. Zonder deze vereisten 
word de vergunningaanvraag eenvou
diger, er hoeven minder documenten 
geleverd te worden. De eventuele 
kosten voor het leveren van deze 
documenten vallen dus weg. Staan er 
volgens jou indieningsvereisten 
onterecht op de zwarte lijst en hebben 
ze wel degelijk een juridische basis? 
Laat het de VNG dan even weten! 

ONDANKs hEt VEREENVOuDIGEN VAN REGElGEVING, hEt lAstENARM 

MAKEN VAN WERK- EN KlANtPROcEssEN EN hEt DIGItAlIsEREN VAN 

DE DIENstVERlENING WORDt DE stAP INDIENINGsVEREIstEN BEPERKt 

uIt tE VRAGEN NIEt AltIJD GEMAAKt. Als VERDIEPING OP hEt ActAl-

ONDERZOEK NAAR 19 OVERBODIGE INDIENINGsVEREIstEN (ZIE MINDER 

REGEls MEER sERVIcE, IN DE PRAKtIJK! NuMMER 2) hEEft DE VNG 

VOOR 70 GEMEENtElIJKE PRODuctEN AllE INDIENINGsVEREIstEN 

lAtEN INVENtARIsEREN. EEN sAMENVAttING.

Kijk voor het  

volledige rapport op   

www.minderregels

meerservice.nl en sla  

aan het schrappen!

Waarom?

We kunnen veel administratieve 
lasten besparen door minder 
informatie uit te vragen. Het 
merendeel van de gevraagde 
documenten heeft geen juridische 
basis en gemeenten vragen naar 
informatie die ze al hebben of 
waarover ze zelf digitaal kunnen 
beschikken.

Collegeprogramma

Gemeenten moeten in het program
ma doelstellingen opnemen over 
verbetering van de dienstverlening. 
Een van de doelstellingen is 
procesoptimalisatie, het terugdrin
gen van indieningsvereisten is daar 
een voorbeeld van.

Wat levert het op?

Een hogere klanttevredenheid. Voor 
burgers en bedrijven wordt de 
vergunningaanvraag eenvoudiger,  
er hoeven minder documenten 
geleverd te worden, wat weer 
scheelt in de (bijvoorbeeld kopieer)
kosten.

Hoe?

Binnenkort levert de VNG een advies 
op limitatief gebruik van indienings
vereisten voor de 70 meest gevraag
de gemeentelijke producten. 
Gemeenten moeten dit advies 
overnemen, dat wil zeggen hun 
aanvraagformulieren en interne 
processen over de vergunning
verlening hierop aanpassen.

3
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Minder regels, meer service.

Waarom?

Om onnodige regeldruk bij het 
opstellen van nieuwe gemeentelijke 
regelgeving te voorkomen heeft de 
Regiegroep  in samenwerking met 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
VNG  de LET ontwikkeld.

Collegeprogramma

Met het oog op de aanstaande 
coalitieonderhandelingen en de 
ontwikkelingen binnen gemeente
land, namelijk de uitvoering van 
meer taken met minder middelen, 
kan de LET u op meerdere vlakken 
van dienst zijn. Namelijk:
  bij het vinden van mogelijke  

besparingen;
  bij het efficiënt inrichten van de 

uitvoering van (toekomstig) beleid;
 bij de vermindering van regeldruk;
  bij de verbetering van uw dienst

verlening.

Wat levert het op?

Door invoering van de LET wordt  
de effectiviteit van de regels en de 
efficiency van de uitvoering gewaar
borgd. Dit omdat de LET inzicht 
geeft in de verhouding tussen de 
(administratieve) lasten en de 
maatschappelijke baten.

Hoe?

Dit voorjaar worden er door het hele 
land workshops gegeven en krijgen 
alle gemeenten een USBstick, 
waarop de LET staat met daarbij een 
toelichting. 

3“ Het is goed om verder te 
kijken dan je eigen kosten.”
OP 27 JANuARI 2010 KWAMEN 

GEMEENtEsEcREtARIssEN uIt DE 

REGIO hAAGlANDEN BIJEEN VOOR 

EEN thEMADAG OVER BEZuINI-

GINGsMAAtREGElEN VOOR 

GEMEENtEN. tIJDENs DEZE DAG 

WERD EEN PREsENtAtIE GEGEVEN 

OVER DE lOcAlE EffEctENtOEts 

(lEt), WAARMEE GEMEENtEN 

INZIcht KRIJGEN IN DE VERhOu-

DING tussEN ADMINIstRAtIEVE 

lAstEN EN MAAtschAPPElIJKE 

BAtEN. PEtER VEENMAN,  

GEMEENtEsEcREtARIs MIDDEN-

DElflAND, WAs ERBIJ. 

Peter Veenman: “De presentatie op de 
themadag was voor mij een eerste 
kennismaking met LET. De kosten en 
opbrengsten van twee onderwerpen 
werden geanalyseerd: reclamevergun
ning en toeristenbelasting. Het pro
gramma liet de interne kosten zien, 
maar ook de maatschappelijke kosten. 
En dat is volgens mij de meerwaarde 
van LET: de gemeentelijke lasten ten 
opzichte van de maatschappelijke.  
Dat is een goede toevoeging die 
bewust wording creëert. Als je bijvoor
beeld kijkt naar subsidies voor vereni
gingen: wat vraag je nu eigenlijk van 
vereni gingen, wat doe je er feitelijk mee 
en kun je het niet beter schrappen of 
anders organiseren?”

Bewustwording
“Vanuit het bredere project minder 
regels meer service worden gemeenten 
al meer bewust gemaakt van het maat  
schappelijke effect. Rijksstimulans en 
veranderende wetgeving geven 
gemeenten impulsen om kritisch naar 
de eigen processen te kijken. Wat is nu 
eigenlijk het financieelmaatschappelijk 

effect van wat wij vragen?” Midden
Delfland is door die stimulans bijvoor
beeld naar het eerder genoemde 
verenigingsleven gaan kijken. Veenman: 
“Een aantal dingen vragen wij niet  
meer aan verenigingen. Ook kennen wij 
meerjarige subsidies toe, in plaats van 
elk jaar op basis van steeds dezelfde 
gegevens.”

Verder kijken
Veenman vindt de LET goed in elkaar 
zitten. “Het is goed om verder te kijken 
dan je eigen kosten. Het effect van onze 
dienstverlening is iets wat wij als 
gemeente regelmatig controleren.  
Zo zijn wij met het bedrijfsleven in 
gesprek gegaan om te zien wat wij 
kunnen verbeteren. Dat bij elkaar in de 
keuken kijken, draagt ook bij aan het 
wederzijds begrip. Een klacht van een 
ondernemer kan bijvoorbeeld hangen 
aan één ambtenaar die iets niets naar 
wens heeft aangepakt.” Momenteel 
oriënteert MiddenDelfland zich of de 
gemeente de LET kan implementeren.  
Dit zal mede afhangen van de toepas

Invoeren van de lokale Effectentoets bij het opstellen van beleid en regelgeving

LET beantwoordt de volgende 
vragen:
•   Wat wil de gemeente regelen en
 voor wie? 
•  Hoe kan dit worden geregeld? 
•  Wat betekent dit voor de 
 uitvoeringspraktijk?

baarheid. Daarvoor vinden door het 
hele land workshops plaats.

Kijk voor de data,  

locaties en inhoud van  

de LET-workshops op

www.minderregels 

meerservice.nl
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4 leeuwarden haalt  
het maximale uit  
minimaregelingen

Leeuwarden maakt, op basis van het 
eerder in dit blad beschreven lean
management, processen zo compact 
mogelijk. Van Gans: “Daar hoort ook 
het minderen van bewijslast bij. 
Momenteel houden we risicoanalyses 
waaruit waarschijnlijk komt dat we 
nog maar maximaal vier bewijsstuk
ken vragen voor de aanvraag levens
onderhoud. Bovendien verkorten we 
de doorlooptijd, van acht à negen 
weken tot maximaal tien dagen. 
Minimaregelingen en bijzondere 
bijstand kunnen klanten vanaf maart 
digitaal aanvragen. Die doorlooptijd is 
straks verkort van 21 dagen naar twee, 
maar ook voor de organisatie is er 
winst, omdat de actietijd is vermin
derd.”

De klant en collega  
vertrouwen
Van Gans vervolgt: “Als we de web
diensten voor minima in maart 
lanceren, controleren we steekproefs
gewijs. De situatie was altijd dat de 
regels werden opgesteld op basis van 
de uitzonderingen. Om één of twee 
fraudegevallen werd er volledig 
gecontroleerd. Daar zijn we mee 
gestopt. We gaan ervan uit dat de klant 
te vertrouwen is. Zo vragen we 
bijvoorbeeld standaard niet meer naar 
bewijsstukken bij een aanvraag van 60 
euro. Het uitpluizen kost een meer
voud van die 60 euro! Maar ook je 
collega is te vertrouwen: je controleert 
dus niet wat je voorganger heeft 

bekend zijn en die de klant eventueel 
extra invult, kunnen wij automatisch 
zeggen waar de aanvrager allemaal 
recht op heeft. Dit scheelt bewijslast 
en maakt je dienstverlening proactief. 
In plaats van ‘wat wilt u aanvragen’ 
zeg je ‘hiervoor komt u in aanmer
king’.” Dat proactieve handelen zit er 
bij Leeuwarden al goed in, diverse 
teams gaan de wijk in om de mensen 
te helpen bij aanvragen, thuis en in 
wijkcentra.

Blijven verbeteren
Leeuwarden heeft in het bijstandspro
ces bijna honderd stapjes en handelin
gen verwijderd. “Maar,” zegt Van Gans, 

gedaan. Zo verhogen we de kwaliteit, 
versnellen we het proces en maken we 
het de klant zo gemakkelijk mogelijk.”

Proactief handelen
“Alle gegevens die in Suwinetinkijk 
staan, vragen we sowieso niet meer 
aan de klant. Door het in de toekomst 
koppelen van onze eigen netwerken en 
die van het UWV kunnen we ontbre
kende gegevens aanvullen. Nadat de 
klant de gegevens die op de website al 
voor hem staan ingevuld, heeft 
gecontroleerd, vragen we naar zijn 
DigiD. Met de gegevens die al bij ons 

Digitalisering bijstandsaanvraag en afschaffing maandelijkse verantwoording

RINsE VAN GANs, stAffuNctIONARIs BEDRIJfsVOERING VAN DE GEMEENtE 

lEEuWARDEN Is GROOt fAN VAN GEMEENtElIJKE WEBDIENstEN. ZO 

hEEft ZIJN GEMEENtE hEt VOOR MINIMA GEMAKKElIJKER GEMAAKt  

DOOR hEt AANVRAAGPROcEs tE DIGItAlIsEREN EN DAARMEE DE DOOR-

lOOPtIJD tE VERKORtEN. ENthOusIAst VERtElt hIJ EROVER.
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leeuwarden haalt  
het maximale uit  
minimaregelingen

“je moet jezelf blijven verbeteren. Met 
leansessies en bijeenkomsten 
triggeren we medewerkers om mee te 
denken aan verbeterpunten. Je kunt 
als management wel iets leuks 
bedenken, maar als dat door de 
mensen zelf niet gedragen wordt, 
werkt het niet. Bij alle verbeterpunten 
stelt Leeuwarden zichzelf veel vragen. 
Zoals: wil ik door mezelf geholpen 
worden? Waarom doen we de dingen 
die we doen? Doen we dingen die we 
moeten doen ook goed? Of nog eentje: 
waarom is er altijd ruimte om dingen 
te herstellen, maar nooit tijd om in 
één keer alles goed te doen?”

De verwachte resultaten
Uitkijkend naar maart voorspelt  
Van Gans: “De aanvragen worden 
sneller behandeld, de klant zal eerder 
uitsluitsel hebben en de gewonnen 
actietijd kan in de dienstverlening 
worden geïnvesteerd. Wanneer ook de 
aanvraag levensonderhoud in de loop 
van 2010 wordt gedigitaliseerd en de 
doorlooptijd nog verder wordt verkort, 
zal zowel de klant als de organisatie 

Waarom?

Gemeentelijke processen worden 
geoptimaliseerd, waardoor de 
burger sneller wordt geholpen en 
niet onnodig wordt belast met 
administratieve rompslomp.

Collegeprogramma

In tijden van economische tegen
spoed is efficiency winst voor uw 
gemeente. Door overbodige proces
stappen te schrappen en over
drachtsmomenten te verminderen 
kan een aanzienlijke verbeterslag 
worden gemaakt.

Wat levert het op?

Het verminderen van administra
tieve lasten draagt bij aan proactief 
armoedebeleid, merkbare verbete
ring van de dienstverlening, hogere 
medewerkertevredenheid, kosten 
en tijdbesparing en een effectievere 
verantwoording.

Hoe?

Op www.minderregelsmeerservice.nl 
staan verschillende publicaties en 
informatie over bijeenkomsten in de 
regio.

hiervan voordeel hebben. Zo zal de 
klant bijvoorbeeld geen voorschotten 
meer hoeven aanvragen wat veel 
administratie scheelt. Doordat de 
kwaliteit van het product verbetert,  
je de klant proactief benadert,  
mag je verder ook aannemen dat  
het aantal bezwaren en beroepen  
(en intrekkingen) vermindert. Je kunt 
meer aan dacht besteden aan werk
coaching om mensen weer aan de slag 
te helpen. Met de webdiensten werken 
we hard aan onze dienstverlening. 
Zodat we de gemeente worden waar je 
als ambtenaar zelf door geholpen zou 
willen worden!”

“ Je moet je als  
gemeente afvragen: 
wil ik door mezelf 
geholpen worden?”
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Wat wil de ondernemer?
MKB NEDERlAND EN VNO-NcW hEBBEN DE tIEN BElANGRIJKstE ONDER-

NEMERsWENsEN IN KAARt GEBRAcht (ZIE KADER 1). DIt hEEft GERE-

sultEERD IN hEt NORMENKADER. MEt EEN AuDIt KuNNEN GEMEENtEN 

tOEtsEN Of huN sERVIcE RIchtING BEDRIJVEN AAN DEZE WENsEN 

VOlDOEt. OP BAsIs hIERVAN fORMulEREN ZIJ VERBEtERActIEs, DIE AAN 

hEt BEDRIJfslEVEN ZIchtBAAR WORDEN GEMAAKt MEt hEt BEWIJs VAN 

GOEDE DIENst. tWEE GEMEENtEN PRAtEN OVER huN ERVARINGEN.

Arnhem
Guus Haenen, senior adviseur 
Economische Zaken gemeente 
Arnhem: “Er zijn audits uitgevoerd om 
te kijken in hoeverre onze gemeente 
aan de gestelde normen voldoet. Uit 
het onderzoek blijkt dat de beleving 
van toezicht hoog scoort en dat we op 
het punt van deugdelijke besluitvor
ming ruim voldoende scoren. Maar het 
belangrijkste resultaat vind ik dat het 
Normenkader goed inzoomt op een 
aantal punten waarop je goed of 
minder goed presteert, waardoor je 
een goed beeld krijgt van waar je aan 
moet werken. En dat je een rapport 
krijgt dat je met ondernemers kunt 
bespreken. We hebben onze scores 
gepresenteerd aan ondernemersver
tegenwoordigers en met hen overlegd 

aan welke punten we nu extra aan
dacht moeten besteden. Die zeiden: 
‘We vinden het niet belangrijk of iets 
een week langer of korter duurt. We 
willen een gemeente die goed bereik
baar en duidelijk is en goed met ons 
meedenkt.’”
“Onze gemeente heeft een open 
instelling: we doen heus niet alles 
goed, maar daar schamen we ons niet 
voor. Wij willen leren van anderen en 
anderen mogen leren van ons. Ik zou 
andere gemeenten willen aanraden 
het Normenkader uit te voeren. Wij 
hebben vaak benchmarks en onder
zoeken laten uitvoeren, maar die 
waren vrij algemeen. Je kreeg een 
rapportcijfer maar wist niet waar het 
aan lag. Het grote voordeel van het 
Normenkader is dat het gebaseerd is 
op duidelijk gestelde normen en dat je 
duidelijk aanknopingspunten ter 
verbetering krijgt.”

Groningen
Wethouder Jaap Dijkstra van  
Groningen: “Het Normenkader past 
perfect bij het beleid van Groningen: 
altijd gericht op het verbeteren van de 
dienstverlening. De audits geven een 
extra impuls aan de verbeterplannen 
die Groningen continu uitvoert. Ik heb 
zelf een organisatieadviesbureau 
gehad. Het is mijn tweede natuur om 
altijd bezig te zijn met verbetering van 
service en klantgerichtheid. Ook 
onder nemers hebben continu te 
maken met kwaliteitszorg. Vanuit die 
optiek is het logisch dat zij een 
gemeentelijke partner willen die oog 
heeft voor efficiency van de dienst
verlening.” 

“Bij ons hebben de Belastingdienst en 
Kamer van Koophandel zitting in het 
Bedrijvenloket, waardoor procedures 
sneller verlopen. Met de uitkomsten 
van de audit kijken we wat we nog 
verder kunnen verbeteren. Zo willen 
wij de accountmanagementfunctie 
gericht op ondernemers aanscherpen 
en verbreden. Wat het Normenkader 
betreft: het is geen eenrichtings
verkeer, maar vooral input voor  
de dialoog tussen gemeente en 
ondernemers.”

Invoering Normenkader dienstverlening voor bedrijven (Bewijs van Goede Dienst)

Waarom?

Gemeenten die een meting uitvoe
ren en een verbeterplan opstellen 
aan de hand van het Normenkader 
voor Bedrijven komen in aanmer
king voor een Bewijs van Goede 
Dienst.

Collegeprogramma

De uitkomsten van de meting en het 
verbeterplan kunnen als input 
dienen voor het nieuwe collegepro
gramma. Zo maken gemeenten 
zichtbaar (aan ondernemers) welke 
acties het college treft voor een 
betere dienstverlening aan bedrij
ven.

Wat levert het op?

Minder regels en de verbetering van 
dienstverlening leiden tot een 
merkbaar beter ondernemers
klimaat in een gemeente. Goede 
dienstverlening aan bedrijven is 
onmisbaar voor de Eerste overheid 
in 2015.

Hoe?

Op www.minderregelsmeerservice.nl 
vindt u informatie over het Bewijs 
van goede dienst, hoe de meting 
moet worden uitgevoerd en een 
verbeterplan kan worden opgesteld 
en welke financiële ondersteuning u 
kunt krijgen.

Normenkader dienstverlening  
voor bedrijven

termijnen
• Voldoen aan aanvraagtermijnen
•   Hersteltermijn bij termijnover
 schrijding
•   Volledigheid verzoeken en
 aanvragen

Professionaliteit
•   Inhoudelijke kennis en 
 deskundigheid
•   Beleving van toezicht
•   Ondernemersgerichtheid
•   Toegankelijkheid van de 
 gemeente
•   Actualiteit van de gemeentelijke 
 informatie

Klanttevredenheid
•   Betrouwbaarheid
•   Deugdelijke besluitvorming
• Administratieve Lasten
 van ondernemers
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Hulp in één keer 
geregeld
Of hEt Nu OM WONEN, INKOMEN, 

VERVOER Of huIshOuDEN GAAt, 

OP REGElhulP.Nl KuNNEN 

chRONIsch ZIEKEN, GEhANDI-

cAPtEN EN OuDEREN AllE 

DIENstEN IN ééN KEER REGElEN. 

hEt Is EEN WEBlOKEt WAAR-

AchtER GEMEENtEN EN PARt-

NERs OP hEt GEBIED VAN ZORG, 

hulP EN fINANcIëlE ONDER-

stEuNING sAMENWERKEN.  

Al MEER DAN 200 GEMEENtEN 

MAKEN GEBRuIK VAN  

REGElhulP.Nl. WAARONDER 

ROttERDAM.  

Regelhulp.nl past perfect in de wijkge
richte dienstverlening waar Rotterdam 
aan werkt. Hans van Dalen, teamchef 
afdeling Individuele Voorzieningen (IV) 
bij Sociale zaken en Werkgelegenheid 
(SoZaWe) en Angela Caron, projectlei
der SoZaWe van “Ik heb zorgondersteu
ning nodig” van het gemeentelijk 
programma Dienstverlening vertellen 
hoe. Van Dalen: “80 procent van de 
klantenkring van IV is boven de 65, de 
groep waarvan het grootste deel geen 
internet heeft. Vaak is er natuurlijk wel 
een buur, vriend of familielid om daarbij 
te helpen. Regelhulp.nl gebruiken wij 
nu voornamelijk richting professionals 
en als extra ingang voor de burger. 
Maar de visie erachter, alle instanties in 
één keer kunnen bereiken, hanteren wij 
ook voor onze dienstverlening. Wij gaan 
naar één casemanager in de wijk die 
meerdere zaken in gang kan zetten.”

Koppelingen maken
Caron: “Regelhulp.nl maakt koppelin
gen tussen voorzieningen. Zo werkt het 
ook in onze dienstverlening. Wij kijken 
breder. Als we langskomen en zien dat 
iemand in armoede leeft, zetten we 

bijzondere bijstand in gang. Uiteindelijk 
scheelt dat werk.” Van Dalen vult aan: 
Of als je voor bijzondere bijstand 
iemand bezoekt en ziet dat die persoon 
slecht ter been is, kun je Wmoonder
steuning regelen. De kruisbestuiving 
van Regelhulp.nl werkt twee kanten op. 
Als afdeling Individuele Voorzieningen 
zitten we momenteel in een reorganisa
tie. Vanaf 1 april 2010 werken we met 
wijkgerichte teams per deelgemeente.” 
Caron: “Eigenlijk zijn onze diensten nog 
veel te weinig bekend. We gaan er hard 
aan werken om onze diensten via de 
verwijzers veel meer onder de aandacht 
te brengen. Nu komen klanten bij te 
veel loketten. Bovendien: als je als 
gemeente en partners goed kunt 
doorverwijzen, kun je ook goed 
gegevens uitwisselen.”

situaties herkennen
Over de reorganisatie vertelt Van Dalen: 
“Wij hebben teams opnieuw samen
gesteld. We hebben straks minder 
vestigingen met minder spreekkamers. 
In plaats daarvan gaan medewerkers de 
wijk in. Van medewerkers verwachten 
wij dat ze straks de helft van hun tijd 
bezig zijn in de wijk. Ze moeten meer op 
pad, zodat ze situaties herkennen 
waarbij meerdere diensten voor een 
klant van toepassing zijn. En die 
medewerkers worden het gezicht van 
de gemeente richting professionals, die 
ook in die wijk of deelgemeente werken. 
Als die signaleren dat ergens een 
rolstoel nodig is, weten ze dat ze 
Individuele Voorzieningen kunnen 

“Door te netwerken  
met professionals 
willen we Regelhulp.nl 
meer bekend maken in 
de wijk”

lastenverlaging Wmo door implementatie nieuwe VNG-modelverordening 
en Regelhulp

benaderen. Caron: “Door te netwerken 
met professionals willen we Regelhulp.
nl meer bekend maken in de wijk.” Van 
Dalen: “Die bekendheid mag ook in 
Nederland wel groter. Hoe meer 
gemeenten zich aansluiten, hoe beter. 
Regelhulp wordt gepromoot en de 
eenduidigheid richting burger wordt 
groter. Want het is toch raar dat je in 
Rotterdam alles gemakkelijk kunt 
regelen, maar dat je vriend net buiten 
de stad dat niet kan. Het gebruik van 
Regelhulp.nl is erg laagdrempelig. Zo 
hebben wij Regelhulp gelinkt aan onze 
eigen gemeentesite. Als iemand meer 
wil weten over een rolstoel klik je 
automatisch door naar onze website. 
Het heeft verder geen onderhoud nodig.”

Waarom?

Regelhulp biedt veel informatie in 
begrijpelijke taal over de belangrijk
ste vormen van ondersteuning voor 
mensen met een beperking. Mensen 
komen gelijk bij de juiste instantie 
terecht en kunnen meteen meerdere 
voorzieningen tegelijk aanvragen. 

Collegeprogramma

Sluit volledig aan bij Regelhulp.  
Beperkte aansluiting is ook moge
lijk. In dat geval kan een cliënt 
worden doorverwezen naar het 
Wmoloket door middel van een 
contactformulier.

Wat levert het op?

Regelhulp maakt van gemeenten 
het aanspreekpunt voor de hele 
overheid vervullen voor ouderen, 
gehandicapten en chronisch zieken. 
Hun leven wordt gemakkelijker: 
meerdere voorzieningen kunnen 
online tegelijkertijd worden aange
vraagd, gegevens hoeven maar één 
keer worden ingevuld. 

Hoe?

Kijk voor informatie over  
aansluiten bij Regelhulp op  
www.minderregelsmeerservice.nl. 
Hier vindt u ook informatie over het 
bereiken van een lastenverlaging 
binnen de Wmo door implementatie 
van de nieuwe VNGmodelverorde
ning.
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Het Inlichtingenbureau startte in 2006, 
samen met Dordrecht, Zaanstad, 
Amsterdam, Rotterdam en het ministe
rie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid, de pilot geautomatiseerde 
kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Schaafsma legt uit hoe 
deze bestandsvergelijking, waarmee 
gemeenten zich proactief kunnen 
opstellen richting burgers, werkt. 
“Gemeenten selecteren de huishoudens 
die vorig jaar kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen hebben 
ontvangen. Ze controleren of de 
samenstelling hetzelfde is als vorig 
jaar. Mensen kunnen trouwen, schei
den, enzovoorts. Ook filteren ze het 
eigenwoningbezit uit aan de hand van 

het WOZbestand. Deze specifieke 
groep moet handmatig worden getoetst. 
Het restant wordt verzameld in een 
huishoudgegevensbestand (in CSV
formaat) dat gemeenten via een 
webapplicatie aanbieden bij het 
Inlichtingenbureau.”

Wel of niet in aanmerking
Hij vervolgt: “Wij krijgen huishoudens 
aangeleverd. Die bestaan uit één of 
twee personen, want kinderen bevragen 
wij niet. Die huishoudens gaan wij op 
persoonsniveau uitvragen bij de 
instanties. Wij vragen naar inkomens, 
vermogens en voertuiggegevens. Die 
gegevens brengen wij weer terug naar 
het huishouden. Op basis van voorgede
finieerde normstellingen beoordelen wij 
of het huishouden in aanmerking komt 
voor geautomatiseerde kwijtschelding. 
Het resultaat van deze bestandsverge
lijking is een rapportage per gemeente 
waarin per aangemeld huishouden 
staat aangegeven of het wel of niet in 
aanmerking komt voor automatische 
kwijtschelding.” Piederiet vult aan: “Is 
dat niet het geval, dan geven we de 
reden van afwijzing van het huishouden 
mee, zodat de gemeente kan aangeven 
waarom men geen recht heeft op 
automatische kwijtschelding.”

GEAutOMAtIsEERDE KWIJtschElDING VAN GEMEENtElIJKE BElAstIN-

GEN MAAKt hEt BuRGERs EN GEMEENtEN GEMAKKElIJKER. IN EEN 

VORIGE uItGAVE VAN MINDER REGEls MEER sERVIcE IN DE PRAKtIJK 

WAREN PIlOtGEMEENtEN AAN hEt WOORD OVER DEZE lAstENVERMIN-

DERING. Nu hEt systEEM EEN JAAR ‘lIVE’ Is, KIJKEN WE tERuG EN 

VOORuIt MEt AccOuNtMANAGER ROB PIEDERIEt EN PRODuctMANAGER 

PAul schAAfsMA VAN hEt INlIchtINGENBuREAu.

Gratis applicatie
Er zijn geen kosten verbonden aan 
de dienstverlening van het Inlich
tingenbureau op gebied van 
geautomatiseerde kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen. Na het 
invullen van een aanmeldformulier 
op www.inlichtingenbureau.nl 
neemt de Servicedesk de gemeente 
aan de hand.

Puur informatie
Piederiet: “Gemeenten hoeven dus niet 
meer op onderzoek uit, het staat in de 
rapportage waarom een huishouden is 
afgewezen.” Schaafsma: “En de burger 
ziet meteen of wij mogelijk een 
verkeerd oordeel hebben geveld. 
Misschien hebben wij inkomen gevon
den in een maand waarin iemand goed 
heeft verdiend, terwijl hij of zij de rest 
van het jaar werkloos was.” Piederiet: 
“Als een huishouden van de gemeente 
hoort dat er geen recht is op automati
sche kwijtschelding, mag er altijd 
handmatige kwijtschelding worden aan
gevraagd.” Schaafsma: “Ons negatieve 
advies is geen afwijzing voor kwijtschel
ding. Het laat de gemeente weten voor 
welke huishoudens er aanleiding is het 
recht op kwijtschelding individueel te 
beoordelen. Deze huishoudens kunnen, 
net als elke ander huishouden dat voor 
een eerste keer om kwijtschelding 
verzoekt, schriftelijk een aanvraag 
indienen”.

Geen controle-instrument
Het Inlichtingenbureau heeft over dit 
onderwerp voorlichtingsbijeenkomsten 
gehouden. Schaafsma hierover: 
“Allereerst dachten bezoekende 
gemeenten dat geautomatiseerd alles 
kan. Wij stelden de verwachtingen bij: 
het geeft alleen maar een indicatie.  
Het is geen controle op rechtmatigheid, 
maar een initiatief om de administra
tieve lasten van burgers te verlagen. We 
bieden deze service aan voor burgers 
bij wie ooit een keer een uitgebreide 
handmatige toets is gedaan en bij wie je 
er van kunt uitgaan dat de situatie 
ongewijzigd is. Voor mensen die het 
nodig hebben maken we het gemakke
lijk, zodat de gemeente zich kan 
focussen op de risicogroep.”  

Geautomatiseerde kwijtschelding gemeentelijke belastingen

“ het is geen controle- 
instrument voor  
gemeenten,  
het helpt burgers.”

“ In 2009 maakten  
125 gemeenten  
gebruik van geauto
matiseerde kwijt
schelding. Wij hoopten 
op 50! De teller staat 
nu op 209.”
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7
De cijfers 
Het Inlichtingenbureau onderzocht 
in 2009 206.541 burgerservicenum
mers waarvan aan 95.653 automa
tisch kwijtschelding kon worden 
verleend. De tijd en kostenbespa
ring is zowel bij gemeenten als 
burgers aanzienlijk. Gemiddeld is 
een burger 2,5 uur bezig met een 
aanvraag. Geautomatiseerd 
bespaart het burgers bijna 260.000 
uur, wat neerkomt op een kosten
besparing van ruim € 190.000. Een 
gemeentemedewerker doet 
gemiddeld een half uur over het 
verwerken van de aanvraag: in 
totaal is dit bijna 48.000 uur. Dit 
komt neer op een kostenbesparing 
van meer dan € 3.000.000.

Zijn collega haakt in: “Tijdens de 
bijeen komsten hebben de pilotgemeen
ten zelf het verhaal gedaan, waarop de 
bezoekers enthousiast reageerden.  
In 2009 maakten 125 gemeenten 
gebruik van geautomatiseerde  
kwijtschelding. Wij hoopten op 50!  

Waarom?

Door gegevens uit te wisselen met 
het Inlichtingenbureau kunnen 
gemeenten nagaan of een eerder 
verleende kwijtschelding kan 
worden voortgezet in de jaren 
daarna.

Collegeprogramma

Procesoptimalisatie is een van de 
verbeterdoelstellingen. Geauto
matiseerde kwijtschelding verbetert 
interne processen. Daarnaast is dit 
een relatief eenvoudig middel in het 
kader van de armoedebestrijding.

Wat levert het op?

Burgers hoeven niet meer jaarlijks 
opnieuw een aanvraag in te dienen, 
waardoor het nietgebruik en de 
regeldruk minder worden. Boven
dien dalen de uitvoeringskosten  
voor de gemeenten.

Hoe?

Meer informatie over de geautoma
tiseerde kwijtschelding vindt u op  
www.minderregelsmeerservice.nl.

De teller staat nu op 209, de helft van 
de gemeenten. Schaafsma: Het streven 
is om de komende jaren ook de andere 
gemeenten te laten overstappen, al is 
het voor heel kleine gemeenten, met 
bijvoorbeeld een twintigtal huishou
dens, niet lonend om een geautomati
seerd systeem op te zetten.”

De toekomst
De Belastingdienst, RDW en UWV zijn 
aangesloten bij het systeem. DUO (de 
voormalige IBgroep) nog niet. Studenten 
met studiefinanciering kan het systeem 
dus niet zien. Schaafsma: “In de 
toekomst zal uitbreiding van het 
systeem met andere gegevensbronnen 
zeker worden onderzocht en waar 
mogelijk gerealiseerd.” Na de gemeen
telijke belastingen is een pilot gestart 
met de geautomatiseerde kwijtschel
ding van waterschapsbelastingen. 
Schaafsma: “Het is natuurlijk jammer 
dat je voor burgers wel gemeentelijke 
belastingen kunt kwijtschelden en 
waterschapsbelasting niet. Het streven 
is om aan het eind van dit jaar deze 
dienstverlening aan alle waterschappen 
te kunnen aanbieden voor de belastingen 
voor 2011.”

Wilt u graag direct 

antwoord op uw vragen? 

Neemt u dan contact  

op met de Servicedesk  

van het Inlichtingen-

bureau via telefoon-

nummer 0800- 222 11 22. 
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IN 2001 VIEl hEt fEEst DANcE 
VAllEy lEttERlIJK EN fIGuuR-
lIJK IN hEt WAtER. DuIZENDEN 
BEZOEKERs WAchttEN tEVER-
GEEfs OP VERVOER, WAARDOOR 
VElEN tIJDENs REGENBuIEN 
ONDERKOElD RAAKtEN. hEt WAs 
VOOR DE REGIO KENNEMERlAND 
DE DRuPPEl. VANAf 2002 GElDt 
EEN MultIDIscIPlINAIR EVENE-

MENtENBElEID. MEt succEs.

Hans Vos van Politie Kennemerland en 
Veiligheidsbureau Kennemerland 
(VBK) vertelt over het succesvolle 
evenementenbeleid in zijn regio.  
“Voor 2002 kon je hier overal van  
alles aanvragen, met als gevolg dat  
er meerdere grotere evenementen 
tegelijkertijd konden plaatsvinden.  

Sneller 
duidelijk heid, 
beter voorbereid

Dat bracht gevaar voor de beveiliging 
van evenementen, maar ook voor 
crisisbestrijding, omdat de hulp
diensten werden opgeslokt door feesten 
en partijen. Na de rampzalig verlopen 
Dance Valley koos Kennemerland voor 
een multidisciplinaire aanpak.”

Evenementenkalender
Binnen het VBK (zie kader) is Hans Vos 
verantwoordelijk voor regionale 
evenementen. “Ons evenementen
beleid werkt als volgt: de gemeenten 
melden vóór 1 november evenementen 
aan voor het volgende jaar. Ik bekijk  
de samenloop en maak een kalender 
om te zien hoe de bemanning van de 
hulpdiensten is en of er geen grote 
evenementen tegelijkertijd plaats
vinden. Op basis van een quick scan 
verdeel ik evenementen in drie 
groepen. Evenementen zonder 
expliciet veiligheidsrisico, evenemen
ten die veiligheidsaandacht en 
multidisciplinaire voorbereiding van  
de hulpdiensten nodig hebben en 
evenementen met een verhoogd veilig
heidsrisico. Bij die laatste groep is er 
multidisciplinaire voorbereiding en 
risicoanalyse nodig en gaat er een 
advies uit naar een commissie van drie 
burgemeesters ten behoeve van het 
regionaal college. In zo’n advies kan 

Vereenvoudiging en versnelling aanvraag grote en middelgrote evenementen

bijvoorbeeld staan dat er voor een 
feest een draaideur nodig is in plaats 
van een schuifdeur.”

helderheid voor iedereen
Met deze werkwijze krijgen aanvrager, 
gemeenten en hulpdiensten helderheid. 
Hans Vos: “De aanvrager krijgt snel  
te horen van de gemeente of een 
evenement wel of niet doorgaat. 
Vervolgens gaan organisatie, hulp
diensten en gemeente bij elkaar zitten 
voor de multidisciplinaire voorberei
ding. Bij evenementen die in evene
mentencommissies worden voorbereid 
zijn de samenwerkende veiligheids
diensten automatisch aanwezig.  
De heel grote evenementen, zoals 
Mysteryland of de autoraces in 
Zandvoort, worden veelal in werk
groepvorm georganiseerd. De ge
meente zit het geheel plenair voor, 
waarna verschillende werkgroepen 
(verkeer, veiligheid en vergunningen) 
van de gemeenten aan de slag gaan. 
Omdat alle partijen bij grote evene
menten bij elkaar komen, hoef je als 
ondernemer niet bij de verschillende 
instanties met een aanvraag langs. 
Bovendien zijn er voor hem geen 
verrassingen achteraf. Krijgt hij de ver   
gunning, dan staan daar geen zaken  
in die hij nog niet heeft gehoord.” 

De toekomst
“Het aantal evenementen dat op deze 
manier wordt aangemeld, groeit elk 
jaar. Men wil steeds vaker in een zo 
vroeg mogelijk stadium zekerheid. Het 
mooie van dit beleid is dat alle partijen 
elkaar snel weten te vinden en dat de 
lijnen kort zijn. Dat scheelt veel 
afwachten en geregel.” Een volgende 
mooie stap voorwaarts in het evene
mentenbeleid is het digitale landelijke 
aanvraagformulier dat door de 

Veiligheidsregio Kennemerland
Veiligheidsregio Kennemerland is een samenwerking tussen de regionale 
brandweer, GGD en het Veiligheidsbureau Kennemerland. Bij het veiligheids
bureau werken brandweer, politie, de Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen, gemeenten en defensie multidisciplinair samen bij 
evenementen en rampen. Binnen Kennemerland vallen de tien gemeenten 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Met 
Corus en Schiphol is het één van de meest risicovolle veiligheidsregio’s in 
Nederland.

“Je hoeft als onder
nemer niet bij de 
verschillende  
instanties met een 
aanvraag langs.”
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Klant en gemeente 
door één deur

stEEDs MEER GEMEENtEN NEMEN cONtAct OP MEt DE KlANt OM MEt 

MEDIAtIONVAARDIGhEDEN ONDuIDElIJKhEDEN EN ONVREDE WEG tE 

NEMEN. EN OP DE KOOP tOE hEt AANtAl JuRIDIschE PROcEDuREs tE 

VERKlEINEN. ZO OOK EMMEN. RIA stERKENBuRGh, sEcREtARIs VAN DE 

cOMMIssIE BEZWAAR EN BEROEP, PRAAt OVER EEN ANDERE MANIER VAN 

cONflIctEN OPlOssEN.

Sterkenburgh: “Uitgangspunt is om  
in gesprek met bezwaarmakers en 
mensen met klachten te kijken of 
conflicten op een vriendelijke manier 
kunnen worden opgelost. Wij vinden het 
dan ook belangrijk dat de mensen die 
deze gesprekken voeren over mediati
onvaardigheden beschikken. Emmen 
maakt ook gebruik van formele 
mediationtrajecten, onder andere bij  
privaatrechtelijke geschillen maar ook 
in milieuprocedures. Wat de gemeente 
Emmen aangaat sluiten wij geen 
geschil uit. In een formeel mediation
traject doen wij een beroep op een 
externe mediator. Een externe mediator 
praat met een gemachtigde van de 
gemeente en met de tegen partij.”  

Het voorkomen van juridische stappen 
is hierbij niet op voorhand het doel. 
Sterkenburgh: “Het is belangrijker dat 
partijen met elkaar in gesprek komen 
waarbij begrip ontstaat voor elkaars 
standpunten. Gemeente en klant 
moeten weer door één deur kunnen.”

Klachtenprocedure
Sterkenburgh vervolgt: “Als organisatie 
hebben wij ook te maken met burgers 
en bedrijven die moeite hebben met  
het op papier zetten van klachten. Vaak 

het verminderen van het aantal bezwaarprocedures en 
klachten door de inzet van mediationvaardigheden

Waarom?

Naast organisatoren van evenemen
ten, hebben ook gemeenten en 
toezichthouders vaak last van 
regeldruk bij evenementen. Ze zijn 
vaak veel geld en tijd kwijt aan het 
behandelen en afhandelen van de 
evenementenvergunning.

Collegeprogramma

Aanpassing van het systeem kan  
5,5 miljoen euro opleveren door  
de besparing van administratieve 
lasten door autonome gemeentelijke 
regelgeving. Het helpt interbestuur
lijke lasten voorkomen en verbetert 
de veiligheid en coördinatie bij het 
organiseren. Niet alleen gemeenten, 
toezichthouders en ondernemers 
profiteren, ook burgers en advies
partijen die een rol spelen bij de 
organisatie van een evenement.

Wat levert het op?

Minder regeldruk voor gemeenten 
en ondernemers, een betere 
dienstverlening en samenwerking 
met de ketenpartners en lagere  
kosten voor gemeenten.

Hoe?

Er wordt gewerkt aan een (lande
lijke) digitale vergunningsaanvraag 
voor ondernemers.  
Daarnaast komt er een handreiking 
voor gemeenten over evenementen
beleid en evenementenvergunning 
en een digitaal dossier voor organi
sator en gemeente.  
Op www.minderregelsmeerservice.nl 
vindt u meer informatie over dit 
onderwerp.

Regiegroep Regeldruk wordt ontwik
keld. Hans Vos: “Dit gaat er toe leiden 
dat alle gemeenten met dezelfde 
vraagstelling werken, dat je aan de 
hand hiervan een gelijkluidende 
risicoanalyse kunt maken en dat je 
uiteindelijk tot een eenduidige 
inschatting van evenementen kunt 
komen. Kijk naar een rondreizend 
circus. Dat bouwt in elke gemeente op 
dezelfde manier zijn tent op, maar 
heeft overal met andere voorwaarden 
te maken. Dat is natuurlijk raar. Als je 
aan de achterkant van het formulier 
een landelijk geldende classificatie 
hanteert, is dat handig voor de 
ambtenaar en de ondernemer, die ziet 
waar hij landelijk aan moet voldoen.”

“ Een klacht is een 
gratis advies.”

9
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gaat het hierbij om kwetsbare groepen 
uit onze samenleving. Die mensen die 
bellen of zich melden aan de balie 
worden gewezen op de mogelijkheid om 
een klacht in te dienen. Dit doen wij 
vanuit de gedachte: ‘een klacht is een 
gratis advies’. Weten deze mensen niet 
hoe en wat ze op papier moeten zetten, 
dan kunnen zij hierbij geholpen worden 
door een medewerker van de gemeente 
Emmen. Het gebeurt nog al eens dat 
alleen al door het op papier zetten van 
de ‘klacht’ de burger zich gehoord voelt 
en aangeeft af te zien van behandeling 
van de klacht. Mensen willen gehoord 
worden.”

Pilot pre-mediation
Het is de bedoeling om in 2010, te 
starten met een pilot premediation.  
Dit is wat minder formeel dan een 
mediation. De inzet is om bij bezwaren 
gericht tegen een omgevingsvergunning 
met bezwaarmakers in contact te 
treden en na te gaan of het geschil ook 
op een andere wijze kan worden 
opgelost. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van mediationvaardigheden. 
Sterkenburgh: “Uit cijfers blijkt 
namelijk dat bij het behandelen van 
bezwaren gericht tegen een omgevings
vergunning één derde van deze zaken 

“Het gaat vaak om 
veel meer dan in 
de brief staat.”

tijdens of na de behandeling van het 
bezwaarschrift wordt ingetrokken en 
dat men alsnog tot een oplossing komt. 
Vaak blijkt dat onbekendheid of 
onwetendheid met de materie de reden 
is om bezwaar te maken. Om verdere 
juridisering te voorkomen, maar ook uit 
pure tijdswinst, willen wij in het 
voortraject met de bezwaarmaker in 
contact treden. Noem het premediati
on. Daarmee ontlast je de externe 
commissie.”

Begrip kweken
“Vaak spelen er andere zaken dan sec 
het besluit dat aan het bezwaar ten 
grondslag ligt. Het gaat veel meer over 
‘we voelen ons niet gehoord’ en ‘we 
hebben het gevoel dat de overheid over 
ons heenloopt’. Tijdens een gesprek 
achterhaal je deze nietinhoudelijke 
bezwaren. Ook kan het zo zijn dat 
burgers en bedrijven met een aantal 
tips weer verder kunnen en de klacht 
niet doorzetten. Bovendien kun je 
duidelijkheid scheppen. Een brief met 
ingewikkelde definities en verwijzingen 
naar wetsartikelen, daar hebben 
mensen niet veel aan. Als je ze kunt 
uitleggen waarom een regel is zoals hij 
is, kweek je begrip.”

Meer dan theorie
“Het kunnen luisteren is een belang
rijke mediationvaardigheid. Net als 
kunnen uitleggen. Je moet duidelijk 
aangeven wat mensen kunnen ver
wachten. Mensen hebben vaak het 
gevoel dat iets op de lange baan wordt 

Waarom?

Burgers zijn jaarlijks 4 miljoen uur 
kwijt aan bezwaar en beroeps
procedures: 11% van hun totale 
administratieve lasten. Onderzoek 
van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties laat 
zien dat de overheid met het bieden 
van een luisterend oor voor klachten  
en bezwaren dit knelpunt kan 
aanpakken. 

Collegeprogramma

Zowel de relatie tussen overheid en 
burger als de gemeentelijke 
dienstverlening kunnen met 
mediationvaardigheden verbeterd 
worden.

Wat levert het op?

Doorlooptijd van procedures neemt 
sterk af, ruim 60% van de burgers 
trekt het bezwaar in, de arbeids
tevredenheid van ambtenaren  
stijgt met 20%, de kwaliteit van  
de besluitvorming verbetert en 
de kosten voor overheid dalen met 
27%. De klanttevredenheid neemt 
met 20% toe, de administratieve 
lasten voor burgers nemen 
met 23% af, de rechtszekerheid van 
de burger en het vertrouwen in de 
overheid stijgen, klachten en/of 
bezwaren worden oplossings
gericht behandeld. 

Hoe?

Er zijn verschillende instrumenten 
beschikbaar, zoals een stappenplan 
voor de ontwikkeling, een raamwerk 
voor een plan van aanpak, een 
belstandaard, de publicatie ‘een 
luisterend oor’ met de eerste 
onderzoeksresultaten en de 
praktijkhandleiding ‘Prettig contact 
met de overheid’.  
Op 26 april vindt de eerstvolgende 
landelijke bijeenkomst plaats. Meer 
informatie vindt u op  
www.minderregelsmeerservice.nl. 

geschoven, alleen maar door onduide
lijkheid. Als jurist of ingenieur heb je 
een inhoudelijke rugzak, maar er hoort 
iets bij. Je moet de theorie kunnen 
uitleggen en echt kunnen luisteren. Dat 
vergt training, maar allereerst bewust
wording. Probeer je te verplaatsen in de 
burgers en bedrijven die je aan de 
telefoon hebt!”
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Overijssel 
over welstand
IN DIt BlAD hEBBEN Al VERschIllENDE GEMEENtEN VERtElD OVER 

huN WElstANDsBElEID. WAt GEBEuRt ER ZOAl IN hEt KADER VAN 

REGElDRuKVERMINDERING? WElstANDcOMMIssIEs WORDEN NIEt 

MEER VOOR ElKE BOuWPlAN INGEschAKElD, BIJVOORBEElD. hOE KIJKt 

ZO’N WElstANDscOMMIssIE hIER EIGENlIJK tEGENAAN? AAN hEt 

WOORD Is tOM KEMPERMAN, WERKZAAM BIJ hEt OVERstIcht IN ZWOllE 

EN sEcREtARIs VAN DE WElstANDscOMMIssIE IN ENschEDE.

Onder mandaat van de welstandcom
missie beoordeelt Tom Kemperman 
85 procent van de bouwaanvragen van 
de gemeente Enschede. Slechts 15 
procent verschijnt voor de commissie. 
“Met meer dan duizend aanvragen per 
jaar is het niet te doen om ze allemaal 
aan de commissie voor te leggen.  
Dan heb je aan 365 dagen per jaar niet 
genoeg!”, zegt hij. “Daarnaast houd ik 
wekelijks spreekuur. Mijn ervaring is 
dat als men mij in een vroegtijdig 
stadium opzoekt, de meeste pijn
punten uit een plan kunnen worden 
gehaald en dat een aanvraag sneller 
kan worden afgehandeld. Doet men 
dat niet en is de aanvraag uiteindelijk 
niet op orde, dan volgt er een schrifte
lijk advies aan het college van B&W, 
waarna het in de ambtelijke molen 
terecht komt.”

Verbeterslagen
“In Enschede kan men een afspraak 
voor het spreekuur via de receptie of 
via het digitaal loket van de gemeente 
in een paar korte handelingen boeken. 
Ook het welstandbeleid staat heel 
overzichtelijk vermeld in dat zelfde 

digitale loket. Je voert je adres in  
en je krijgt het beleid voor jouw wijk 
en straat te zien.” Processen zijn 
gedigitaliseerd, het mandaat van  
de secretaris is verruimd, bepaalde 
aanvragen (lichte vergunningen) 
toetst de gemeente zelf en in de loop 
der jaren heeft Tom Kemperman de 
totale behandeltijd zien halveren. 
“Voor alle mensen die betrokken zijn 
bij het verlenen van bouwvergunnin
gen zijn de termijnen sterk ingekort. 
Waar we vroeger drie a vier weken 
kregen om advies uit te brengen, is 
het nu twee weken. Veel bouwaan
vragen kunnen ter plaatse worden 
afgedaan. Kwestie van het plan goed 
bekijken, stempel erop zetten zodat 
de ambtenaar de volgende dag de 
vergunning kan verlenen.”

Actualiseren nota’s
Momenteel evalueert Het Oversticht 
tal van welstandsnota’s voor diverse 
gemeentes in en buiten Overijssel. 
Kemperman: “Veel nota’s die we bij 
gemeenten aantreffen zijn onnodig 
dik, ingewikkeld om te lezen of juist 
veel te algemeen. Vijf jaar na invoering 
is er in algemene zin bij gemeenten 
de behoefte om meer gericht te 
sturen. Dus niet alles te regelen, 
maar het beleid gericht inzetten.  
Veel nota’s zijn teruggebracht tot de 
helft van hun oorspronkelijke omvang, 
er zijn welstandsvrije gebieden 
gekomen en er is soms een scheiding 
aangebracht tussen zogenaamde 
‘stedenbouwkundige’ en ‘architecto
nische’ welstand. Bij het eerste ben  

Versnelling en vereenvoudiging van de welstandstoets

je wat minder strikt dan bij het 
tweede. Algemene regels lijken 
misschien gemakkelijk maar leveren 
vaak onduidelijkheid op. Wetgeving 
verplicht de gemeenten om gericht 
welstandsbeleid te voeren. Als je geen 
scherp geformuleerde nota hebt, is 
het voor iedereen onduidelijk en kun 
je niet goed toetsen.” Het actualiseren 
van de nota’s levert de komende twee 
jaar naar verwachting voor veel 
gemeenten een sneller, duidelijker  
en specifieker welstandsbeleid op.

“Als je alle aan
vragen aan de 
commissie voor
legt, heb je aan 
365 dagen per  
jaar niet genoeg.”

Waarom?

Over welstandsbeleid wordt veel 
geklaagd door burgers en bedrijven. 
Het vereenvoudigen van de proce
dure is een duidelijk merkbare 
maatregel. Burgers en bedrijven 
krijgen meer helderheid.

Collegeprogramma

Gemeenten kunnen in het program
ma opnemen dat het welstandbeleid 
wordt gemoderniseerd. In welke 
gebieden kunt u het beleid versoe
pelen en welke gebieden zijn gebaat 
bij een streng regime? Hierbij is het 
uitgangspunt dat er geen beleid is, 
tenzij er argumenten (zoals beeld
bepalende gebouwen) zijn om toch 
welstandsbeleid te voeren.

Wat levert het op?

De gemeente verbetert haar 
dienstverlening maar bespaart ook. 
Hoewel per gemeente verschillend, 
is wel eens berekend dat een 
welstandsadvies om en nabij de 100 
euro kost. Het terugdringen van het 
aantal adviezen vanuit de wel
standscommissie kan daarmee een 
forse besparing opleveren. Burgers 
en bedrijven levert het een forse 
tijdswinst en meer helderheid op. 

Hoe?

Meer informatie over het  
welstandsbeleid en het traject  
dat momenteel loopt vindt u op  
www.minderregelsmeerservice.nl.
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De staatssecretaris had beide wethou
ders in maart 2009 gevraagd om 
themadeskundige te worden op het 
gebied van zorg en sociale zekerheid 
om van gemeenten zelf te horen wat 
rijk en gemeenten nog meer kunnen 
doen om zo de dienstverlening voor 
burgers en professionals te verbete
ren. De voorgestelde maatregelen 
moeten leiden tot vermindering van 
regeldruk voor burgers, vermindering 
van uitvoeringskosten voor gemeenten 
en verbetering van de dienstverlening. 
De verkenningen van beide wethou
ders benadrukken de ambitie waar het 
kabinet voor staat: met minder regels 
meer bereiken! Hun verkenningen 

Overhandiging notitie  
‘Verkenningen zorg  
en sociale zekerheid’

tIJDENs EEN INfORMElE BIJEENKOMst OP DONDERDAG 4 fEBRuARI Jl. 

NAM stAAtssEcREtARIs BIJlEVElD EEN NOtItIE IN ONtVANGst VAN 

WEthOuDER RENsEN. DEZE WEthOuDER VAN sOcIAlE ZAKEN, WMO, 

ZORG EN VOlKsGEZONDhEID VAN DE GEMEENtE lEIDschENDAM- 

VOORBuRG Is sAMEN MEt WEthOuDER DON uIt EINDhOVEN VERANt-

WOORDElIJK VOOR EEN VERKENNENDE NOtItIE OMtRENt ZORG EN 

sOcIAlE ZEKERhEID. 

werden gebundeld in een keurig 
boekje dat de staatssecretaris met 
plezier in ontvangst nam.

Meer loslaten
Als belangrijkste conclusies van de 
verkenningen meent wethouder 
Rensen dat zowel het rijk  als 
wetgever  en gemeenten en andere 
uitvoeringsorganisaties nog belang
rijke stappen kunnen zetten om tot 
een vermindering van lasten voor met 
name kwetsbare burgers te komen.
“De wetgever moet bijvoorbeeld meer 
verantwoordelijkheid aan gemeenten 
durven te laten en met minder 
verantwoordingeisen willen volstaan. 

Dat betekent meer loslaten. Zeker als 
gemeenten zelf financieel volledig 
verantwoordelijk zijn, moet de 
verantwoording allereerst horizontaal, 
dus naar de gemeenteraden, plaats
vinden in plaats van naar het rijk of  
de provincie. Maar het is niet alleen 
een probleem van het rijk.”  
 
“Ook de gemeenten kunnen hun eigen 
regelgeving en procedures  meestal 
vastgelegd in verordeningen en 
uitvoeringsbesluiten  nog behoorlijk 
aanpassen. Het komt nog te vaak voor 
bijvoorbeeld dat bij nieuwe aanvragen 
mensen opnieuw al hun persoonlijke 
gegevens moeten invullen en allerlei 
bewijsstukken moeten overleggen, 
terwijl die al lang bekend zijn. De 
gemeente kan vaak zelf al bepalen wie 
recht heeft of niet op een voorziening. 
Bovendien zou de gemeente vaker 
proactief en ambtshalve een voorzie
ning kunnen verstrekken, als bekend 
is dat de betrokken burger aanspraak 
maakt op die voorziening. De wette
lijke mogelijkheden daartoe zouden 
nog moeten worden uitgebreid.”

Vermindering regeldruk
Volgens de staatssecretaris wordt er 
te veel ‘voor de gemeente gedacht’, zo 
liet zij weten tijdens de overhandiging. 
“Daar moeten we vanaf, en daarom is 
het goed om mensen uit het werkveld 
hierbij te betrekken. Wat kom je in de 
praktijk tegen? Wat kan je verande
ren? Het is goed om nu te horen waar 
een gemeente tegenaan loopt.” 
Wethouder Rensen vond de ontvangst 
van het boekje en de eerste reactie 
van de staatssecretaris zeer positief. 

“Gemeenten moeten 
beter en sneller  
communiceren via 
het digitale loket.”

Kees-Jan de Vet (directeur VNG), Ank Bijleveld  
(staatssecretaris BZK), Gregor Rensen (wethouder 
gemeente Leidschendam-Voorburg) en Hans-Martin  
Don (wethouder gemeente Eindhoven).
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Minder regels, meer service.

“Burgers zijn afhan
kelijk van een over
heid, kunnen niet 
naar een andere 
instantie stappen als 
ze ontevreden zijn 
over de kwaliteit van 
de dienstverlening

“Als oudburgemeester weet ze hoe 
gemeenten soms worstelen met wet
telijk voorgeschreven procedures die 
voor burgers niet altijd aangenaam en 
begrijpelijk zijn. Juist voor inwoners 
die van zorg of inkomensondersteu
ning afhankelijk zijn, is het zaak om 
procedurele obstakels of nietdoel
gerichte regelgeving zoveel mogelijk 
op te heffen. Ik ben blij dat de staats
secretaris ook ruimschoots erkende 
dat voor de wetgever nog een belang
rijke rol is weggelegd bij het vermin
deren van regeldruk, zowel door 
anders om te gaan met wet geving,  
als door institutionele knelpunten in 
de uitvoering snel weg te nemen. 
Bijvoorbeeld door meer dwingende 
samenwerking bij gegevensuitwisse
ling tussen allerlei instanties voor te 
schrijven als dat in het belang van  
de cliënt is. De staatssecretaris gaf 
daarbij aan dat er wetgevingstrajecten 

in gang zijn gezet om gegevens
uitwisseling beter mogelijk te maken. 
Overigens, ook voor gemeenten ligt er 
een grote verantwoordelijkheid bij het 
terugdringen van regeldruk.” 
 
“Burgers zijn afhankelijk van een 
overheid, kunnen niet naar een andere 
instantie stappen als ze ontevreden 
zijn over de kwaliteit van de dienstver
lening. Dat verplicht de overheid om 
het voor de burgers zo eenvoudig 
mogelijk te maken om klant te zijn  
van die overheid. Bovendien hebben 
burgers recht op voorzieningen van 
zorg en inkomensondersteuning. 
Rechten die vaak niet uitgeoefend 
worden omdat burgers de juiste 
informatie niet hebben of omdat de 
procedurele drempels te hoog zijn.  
Het ondergebruik van bijvoorbeeld 
armoedevoorzieningen is daardoor 
nog steeds aan de hoge kant, waar
door mensen langer in schulden of 
financiële problemen zitten dan nodig 
is. Met alle gevolgen van dien. Een 
overheid moet het daarom zo gemak
kelijk mogelijk maken voor burgers 
om van hun rechten gebruik te 
maken”, aldus wethouder Rensen.

Positieve energie
Ook meent Rensen dat gemeenten 
hun eigen organisaties en werkproce
dures moeten doorlichten op moge
lijkheden de procedures te vereenvou
digen en wellicht zelfs af te schaffen. 

Dat levert volgens hem een hoop 
positieve energie op. “Je kunt je 
bijvoorbeeld afvragen of alle aanvra
gen die vrijwel altijd een positieve 
beschikking opleveren, niet onmiddel
lijk afgeschaft zouden kunnen worden 
en vervangen door een steekproefsge
wijze controle achteraf. Nogmaals, ook 
het telkens weer opvragen van alle 
gegevens is een automatisme dat snel 
afgeschaft zou moeten worden. Niet 
alleen omdat het voor de burger 
ergerlijk is, maar ook omdat het voor 
de organisatie telkens weer tot nieuwe 
dossiervorming leidt. Zorg dat je nog 
maar één dossier hebt van een burger, 
waarin alle gegevens zijn opgenomen 
en waardoor een compleet beeld kan 
ontstaan. De consulent moet leren 
meedenken met de burger, en niet  
als bureaucratisch obstakel gaan 
fungeren.” 

Volgens wethouder Rensen wordt de 
burger uiteraard gelukkiger van een 
korte en eenvoudige procedure als je 
ergens een beroep op doet. Bovendien 
laat hij tot slot weten dat het vertrou
wen in de overheid daardoor ook 
vergroot kan worden. “De burger 
snapt best dat er enige procedures 
nodig zijn voordat je een voorziening 
krijgt toegewezen. Maar de mondige 
burger van tegenwoordig snapt niet 
(en accepteert ook niet) dat procedu
res onnodig lang duren zonder dat 
helder is of uitleg wordt gegeven, 
waarom dat niet anders kan. Ook  
voor de professionals op de werkvloer 
kunnen minder regels en eenvoudiger 
procedures het werkplezier vergroten 
en soms zelfs besparend werken. Ook 
die worden er dus uiteindelijk geluk
kiger van,” aldus Rensen.  
De staatssecretaris en ook de VNG 
gaven aan extra alert te zijn op de 
voorstellen hierover in de verkennin
gen. Dit vanwege de efficiency bij 
gemeenten maar ook vanuit het 
kabinetsbeleid om meer ruimte te 
bieden aan de professionals op de 
werkvloer. 
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De lezers zijn erg positief over ‘Minder 
regels meer service in de praktijk’. 
Het blad is zeer nuttig, nodigt uit om 
te lezen, is laagdrempelig en helder 
geschreven en is erg praktijkgericht. 
Over het feit dat het blad aandacht 
geeft aan regeldrukvermindering en 
dat er op centraal niveau wordt 
meegedacht, zijn de gemeenten erg  
te spreken. Sterker nog: een aantal 
gemeenten is naar aanleiding van de 
artikelen een samenwerking met een 
onderzoeksbureau aangegaan om hun 
dienstverlening klantgerichter te 
maken!

Gewenste onderwerpen
Het thema minder regels, meer 
service wordt door dit blad goed 
belicht. Toch worden sommige 

Magazine 
onder de loep

onderwerpen nog gemist bij sommige 
lezers. Die zouden bijvoorbeeld iets 
meer willen lezen over de communi
catie naar burgers en ondernemers. 
Gemeenten zijn hard bezig om minder 
regels en meer service toe te passen, 
maar hoe kun je dit duidelijk maken 
aan je doelgroep? Hoe kun je de 
communicatie via websites verbeteren 
en verduidelijken? Dit zijn onderwer
pen die in toekomstige uitgaven zeker 
aan bod zullen komen.

Het is goed om te weten dat dit blad 
een goede weg ingeslagen is. Met de 
aanvullingen die de deelnemers aan 
de enquete hebben aangedragen, 
wordt ‘Minder regels meer service 
in de praktijk’ alleen maar beter!

NIEt AllEEN GEMEENtEN lAtEN DE KWAlItEIt VAN huN DIENst - 

VER lENING ONDERZOEKEN. OOK ‘MINDER REGEls MEER sERVIcE IN  

DE PRAKtIJK’ WIl WEtEN hOE DE lEZERs DIt BlAD ERVAREN. DAAROM 

hEEft MINDER REGEls MEER sERVIcE 40 GEMEENtEN (10 PROcENt VAN  

hEt tOtAlE AANtAl) BENADERD VOOR EEN tElEfONIschE ENquêtE. 

EEN KORt OVERZIcht VAN DE uItKOMstEN.
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