Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 5 februari 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Vragenstellers: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: ‘Minder regels, meer service’
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) De gemeente Wijk bij Duurstede is de afgelopen jaren, evenals veel andere
gemeenten, bezig geweest om de regeldruk en de administratieve lasten te
verminderen. Heeft de inzet ‘zoden aan de dijk’ gezet? Zijn de administratieve lasten
en de regeldruk in onze gemeente daadwerkelijk afgenomen? Waaruit blijkt dit
concreet? Hoeveel regels zijn er de afgelopen jaren verdwenen? Zijn er bijvoorbeeld
tien aansprekende voorbeelden te noemen?
2) Ontplooit de gemeente nog verdere initiatieven om het project ‘Minder regels, meer
service’ goed van de grond te krijgen? Staat dit onderwerp nog steeds scherp op het
netvlies van het college? Op welke wijze zijn de ondernemers betrokken bij het
verminderen van de regeldruk? Ondernemers zijn immers ‘ervaringsdeskundigen’…
3) De PCG heeft eerder het idee geopperd om een ‘meldpunt overbodige regelgeving’ in
te stellen waar burgers en ondernemers terecht kunnen met hun opmerkingen. De
wethouder stond daar destijds (1 februari 2008) niet afwijzend tegenover. Het is er
helaas nog steeds niet van gekomen. Als ik de geluiden om me heen hoor, heeft een
dergelijk loket zeker een toegevoegde waarde. Kortom, gaat het college een dergelijk
meldpunt instellen?
Toelichting:
Het project ‘Minder regels, meer service’ loopt inmiddels al enkele jaren. De bedoeling van
het project is om de administratieve lasten te verminderen en de dienstverlening voor burgers
en ondernemers te verbeteren. Het is ‘taaie’ materie… Om 25% minder regels te krijgen is
een flinke vlam nodig tegen de stroperigheid, wetten en regels veranderen niet zomaar.
Vanuit het ministerie van BZK, de VNG, de Kamer van Koophandel en de Taskforce
Regeldruk worden geregeld suggesties voor verbeteringen aangereikt. Ondanks al deze
initiatieven blijven de administratieve lasten drukken op zowel de burger als de ondernemer.
Uit een onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 8% van de 2.000 onderzochte bedrijven iets
merkt van het overheidsbeleid voor lastenverlichting. Wat heeft de gemeente Wijk bij
Duurstede de afgelopen jaren aan administratieve lastenverlichting gedaan? Is de regeldruk
afgenomen? Staan er nog wat initiatieven op het programma?
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