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1. jaarstukken Blz.35 –vermindering administratieve .lastendruk. 

Kunt u voorbeelden geven van concrete resultaten? 

Duidelijk zichtbare en aansprekende resultaten uit het recente verleden 

kunnen wij u niet tonen.   

Tot eind 2010 was dit een project waardoor de lokale regelgeving daar waar 

mogelijk is verminderd. Het meest in het oog springende voorbeeld was de 

APV. Nu maakt dit deel uit van de reguliere bedrijfsvoering. De uitdaging 

daarbij is om doorlopend de vraag te stellen of regels echt nodig zijn om het 

doel te bereiken. Deze kritische reflectie vraagt inzet van iedereen, inclusief 

de gemeenteraad. 

 

2. kadernota Blz.9 prog.4 handhavingskosten –eenmalig: 

Waarom denkt u dat u in de toekomst met de eigen 

cap. toe kunt? 

Door het Integrale Handhavingsbeleid, in het 4e kwartaal door u vast te 

stellen, zal de regie op handhaving, door middel van programmering en thema 

gebondenheid, veel beter beheersbaar zijn. Daarnaast zal met de komst van 

de Regionale Uitvoering Diensten (RUD) ook een kennis- en 

capaciteitsontlasting verwezenlijkt worden. Het betreft hier een inhaalslag. Dit 

is ook afhankelijk van het aantal geconstateerde overtredingen en het al dan 

niet besluiten tot handhaving, t.o.v. de beschikbare capaciteit. 

 

3. idem Blz.13 prog.10 Voor vanaf 2014 e.v. bent u 

optimistisch t.a.v. het Gemeentefonds. Hoe kan 

dat? U kent de regeringsplannen dienaangaande 

toch nog niet? 

Wij kunnen deze raming alleen baseren of gegevens die ons officieel bekend 

zijn. Zoals we in de inleiding van de kadernota stellen weten we nog niet wat 

het zogenaamde “Lente akkoord” voor gevolgen heeft voor de 

gemeentefondsuitkering. In deze raming is hiermee dus geen rekening 

gehouden. Dat kan pas als de meicirculaire (“juni circulaire”) er is en tot op 

heden kennen wij de inhoud daarvan niet.  

 



4. idem U beloofde nog een lijstje met mogelijke 

bezuinigingssuggesties. Komt dat nog? 

Voor het antwoord hierop verwijzen wij u naar de beantwoording van de 

technische vragen van de fractie van de BPP. 

 

  

  


