
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amendementsvoorstel instelling adviescommissie vermindering regeldruk  
 
 
De raad van de gemeente Huizen, 
 
in vergadering bijeen op 18 maart 2021, 
 
gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van orde voor 
de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015”, 
 
gelezen het voorstel van de raadsgriffier d.d. 9 maart 2021, nr.12, betreffende “Permanente 
adviescommissie vermindering regeldruk” 
 
overwegende dat: 
 
• ervaringen met een raadswerkgroep die de APV heeft beoordeeld op overbodige regelgeving 

hebben geleerd, dat de werkzaamheden naast het reguliere raads- en/of commissielidmaatschap 
een extra inspanning vroegen, terwijl het rendement van die inspanning, dus het aantal te 
schrappen bepalingen, beperkt was; 

• inhoudelijke deskundigheid op het gebied van regelgeving door de deelnemers in de 
adviescommissie successievelijk moet worden opgebouwd, terwijl die al wel bij het ambtelijk 
apparaat, en vanuit bestuurlijke verhoudingen bezien bij het college, aanwezig is;  

• de verwachting gerechtvaardigd is, dat bij aanvang van elke raadsperiode de adviescommissie 
anders wordt samengesteld, waardoor opgebouwde deskundigheid verloren gaat en de 
adviescommissie in nieuwe samenstelling opnieuw moet werken aan de opbouw van inhoudelijke 
kennis; 

• het in het kader van dualistische verhoudingen beter past als de raad zich niet bezig houdt met 
controle op “passendheid” van verordeningen door die zelf allemaal inhoudelijk te gaan 
beoordelen, maar de verantwoordelijkheid daarvoor bij het college legt; 

• het in het raadsvoorstel vermelde alternatief voorziet in een werkwijze die tegemoet komt aan 
voornoemde aandachtspunten en de vermindering van de regeldruk op adequate wijze borgt; 

• de burgemeester bij de behandeling in de commissie ABM van 4 maart 2021 aanvullend aangaf, 
in antwoord op de vraag hoe om te gaan met verordeningen waarin geen evaluatiemoment is 
opgenomen, dat voor die verordeningen gedacht zou kunnen worden aan het opstellen van een 
leidraad die voorziet in een planning van evaluatiemomenten; 

 
besluit: 
 
het voorgestelde besluit te schrappen en te vervangen door het volgende besluit:  
“Het college opdragen: 
1. de werkwijze te volgen ten aanzien van bestaande en nieuw vast te stellen verordeningen, zoals 

vermeld onder de kop “Alternatieven” in het raadsvoorstel, en  
2. een leidraad op te stellen voor de evaluatie van verordeningen, waarin niet is opgenomen dat het 

daarin opgenomen beleid na een bepaalde periode zal worden geëvalueerd.” 
 



 
Ingediend door:  
 
Rob Bource  Karin Rienstra  Wessel Doorn  Marian Rebel 
(SGP)   (GroenLinks)  (ChristenUnie)  (Dorpsbelangen Huizen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert Schaap 
(Transparant Huizen) 


