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Voorstel 

 

Een permanente “adviescommissie vermindering regeldruk” instellen overeenkomstig bijgevoegd 

raadsbesluit. 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

In het coalitieakkoord 2018-2022 is onder punt 4.8.1. opgenomen dat er een permanente raadswerkgroep 

vermindering regeldruk moet komen, die alle vormen van overbodige regeldruk moet aanpakken.

 

Argumentatie

In september 2017 is een raadwerkgroep in het leven geroepen die belast werd met het onderzoek naar 

overbodige bepalingen in de APV, met als doel de regeldruk voor de Huizer inwoners te verminderen. In 

de werkgroep namen vertegenwoordigers deel van alle fracties. De werkgroep rondde de werkzaamheden 

af met een voorstel dat behandeld is in de raadsvergadering van 22 maart 2018. 

 

Het proces van beoordeling van APV-bepalingen op nut/noodzaak is zodanig goed bevallen, dat bij het 

maken van de coalitie-afspraken voor de raadsperiode 2018-2022 aanleiding is gezien om de instelling 

van een permanente werkgroep vermindering regeldruk in het vooruitzicht te stellen. Deze werkgroep 

moet zich toeleggen op de beoordeling van nut/noodzaak van alle gemeentelijke regelgeving. 

 

Door middel van bijgevoegd raadsbesluit wordt de instelling van de raadswerkgroep geformaliseerd in de 

vorm van een “adviescommissie vermindering regeldruk” o.g.v. artikel 84 Gemeentewet. Vanwege het 

permanente karakter verdient het aanbeveling om in de plaats van een raadswerkgroep, dat een informele 

status heeft, een formele adviescommissie o.g.v. artikel 84 Gemeentewet in te stellen. Immers, het doel is 

dat de raad adviezen krijgt over vermindering van regeldruk, en een artikel 84-commissie heeft dat doel en 

brengt haar adviezen rechtstreeks aan de raad uit. De adviescommissie heeft ook de zelfde bevoegd-

heden als de reguliere raadscommissies, zoals de mogelijkheid van besloten vergaderen, het opleggen 

van geheimhouding e.d.. 
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Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Toegankelijkheid

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven

Het punt in het collegeprogramma is ingegeven vanuit de wens om de hoeveelheid en inhoud van de 

regelgeving “passend” te laten zijn voor het in de verordening vervatte beleid. Die eis van “passendheid” 

zou moeten gelden voor zowel geldende als nieuw vast te stellen verordeningen.  

Bij de commissiebehandeling van het voorliggende voorstel zijn vragen gesteld over onder meer het 

tijdsbeslag en de deskundigheid van de leden van de in te stellen adviescommissie. Deelname in de 

commissie vraagt dus iets extra’s van de leden van de in te stellen adviescommissie.  

Het feit dat inhoudelijke deskundigheid op het gebied van regelgeving bij het ambtelijk apparaat, en vanuit 

bestuurlijke verhoudingen bezien bij het college, aanwezig is, wordt het volgende als alternatief voor het 

thans voorliggende voorstel in overweging gegeven. Daarbij wordt dan aan het college gevraagd om in de 

toekomst expliciet aan te geven of de regelgeving passend is en geen onnodige zaken bevat dan wel dat 

er ruimte is om te kiezen. Dit kan uit de motivering blijken.   

 

Als het gaat om nieuw vast te stellen verordeningen mag het tot de verantwoordelijkheid van het college 

gerekend worden, dat nieuwe verordeningen aan de eis van “passendheid” voldoen. Het lijkt dan 

verstandig om dan ook aan te geven hoe dat is gedaan. De raadscommissie en/of de raad kan dan haar 

controlerende taak uitoefenen en al dan niet besluiten of dat “passend” is of niet. Daarbij heeft de raad 

tevens de mogelijkheid om regelgeving zo nodig te amenderen, en aldus naar zijn oordeel “passend” te 

maken dan wel het college te vragen om tot een heroverweging te komen middels een aangepast voorstel. 

 

De beoordeling van “passendheid” van bestaande verordeningen  kan onderdeel zijn van evaluatie door 

het college van het in bestaande verordeningen vervatte beleid. Daarmee wordt dit onderdeel dan 

zichtbaar in de evaluatie. Als een evaluatie tot de conclusie leidt dat een verordening moet worden 

aangepast, dan zal het college daarvoor een voorstel aan de raad (moeten) voorleggen. Dat is dan 

wederom een moment waarop de raad, mede op basis van het advies van de betreffende 

raadscommissie, kan toetsen of ook naar zijn oordeel sprake is van “passende” regelgeving. 

 

Met deze handelwijze wordt het college in positie gebracht als wettelijk adviseur van de raad, en wordt de 

raad in positie gebracht om zijn controlerende rol, mede op basis van de college-adviezen, te vervullen. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

 

Beslistermijn

Niet van toepassing.

 

Financiële paragraaf

Niet van toepassing. 

 

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

Artikel 84 Gemeentewet maakt de raad bevoegd om adviescommissies in te stellen. 

 

Collegeprogramma

Punt  4.8.1. vermeldt, dat er een permanente raadswerkgroep vermindering regeldruk komt, die alle 

vormen van overbodige regeldruk aanpakt.
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Begroting

Niet van toepassing.

 

Eerdere besluiten

Niet van toepassing.

 

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing. 

 

Kader- en beleidsnota’s

Uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022

 

Evaluatie

Niet van toepassing.

 

Bijlagen

1. Raadsbesluit instelling permanente adviescommissie vermindering regeldruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 4 maart jl.. 

De commissie stemde er mee in om de tekst bij het onderdeel “Ter overweging” in de notitie met antwoorden 

op vragen uit de commissiebehandeling van februari jl., op te nemen onder de kop “Alternatieven” in het 

raadsvoorstel, zodat de raad een afweging kan maken of de voorkeur uitgaat naar de instelling van een 

permanente adviescommissie of naar het alternatief. 

Met inachtneming hiervan was de constatering, dat de commissie voldoende informatie heeft gekregen om 

het voorstel vrij te geven voor behandeling in de raadsvergadering van 18 maart 2021. Vanwege de 

aanpassing van het raadsvoorstel bleef een commissieadvies over het te nemen besluit achterwege. 

De raadsgriffier, 

  

  


