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Onderwerp: Uitvoering motie 'Ruim op die regels' 

Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten 

Datum: 30 juni 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Op 6 november 2014 hebt u de motie 'Ruim op die regels' aangenomen. Met onze 

raadsmededeling van 21 april 2015 (2015-38) hebben wij aangegeven wat wij de komende 

periode gaan doen. Zo hebben wij aangegeven voor de zomer te komen met de resultaten van 

een quickscan naar de mogelijkheden van deregulering van Doetinchemse regelingen. In deze 

raadsmededeling hebben we de uitkomst hiervan verwerkt.  

 

Kern van de boodschap 

De door uw raad of door ons college vastgestelde regelingen hebben wij per portefeuille-

houder gerubriceerd. Per regeling is gekeken of er mogelijkheden van deregulering zijn die 

inwoners, instellingen en bedrijven meer ruimte geven voor eigen initiatief en inzet voor de 

publieke zaak en die de administratieve lastendruk, ook voor de gemeente zelf, doet afnemen. 

Deze actie heeft het volgende opgeleverd.  

 

Wat gaan we doen? 

De acties die we inzetten zijn de volgende: 

 

- De Regeling sociale raad gemeente Doetinchem moet geactualiseerd worden in verband 

met de per 1 januari jl. ingevoerde decentralisatiewetten (Wmo, Jeugd- en Participatiewet). 

Eventuele dereguleringsaspecten kunnen worden meegenomen. 

- Het actualiseren van de Regeling ambtelijke organisatie gemeente Doetinchem 2009. 

Eventuele dereguleringsaspecten kunnen worden meegenomen. Overigens wordt deze 

regeling door ons college vastgesteld.  

- De Verordening financiële beleid en beheer gemeente Doetinchem 2005 moet worden 

geactualiseerd. Eventuele dereguleringsaspecten kunnen hierbij worden meegenomen.  

- De Coördinatieverordening Wet ruimtelijke verordening kan worden ingetrokken. Tot op 

heden is van deze verordening geen gebruik gemaakt.  

- De door uw raad vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 

is het kader wat betreft subsidieverstrekking. Onder deze verordening ‘hangen’ diverse 

door ons college vastgestelde uitvoeringregelingen. We gaan bekijken of deze regelingen 

kunnen worden geïntegreerd/geclusterd om zodoende eventuele tegenstrijdigheden weg te 

nemen.  

- Wij gaan bekijken of subsidieverstrekking in met name het sociale domein minder 

fragmentarisch kan. Anders gezegd: wij vinden het wenselijk wanneer er meer bundeling 

zou zijn in de door ons te subsidiëren activiteiten.  

- In de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 is al bepaald dat subsidies 

tot € 20.000,- direct kunnen worden vastgesteld (dus zonder indiening van een eindverslag 

van de aanvrager over wat er met de subsidie is gedaan). Het voordeel voor de burger is 

vermindering van de administratieve lasten. Wij zullen daar waar mogelijk meer van de 

mogelijkheid tot directe vaststelling van subsidies gebruik gaan maken.  
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Voor de goede orde: de direct vastgestelde subsidies kunnen steekproefsgewijs worden 

gecontroleerd. Bij overtreding van de subsidievoorwaarden of een onjuiste besteding van de 

subsidie kan deze door de gemeente worden teruggevorderd.  

 

Waarover willen we met u overleg? 

Over de hierna genoemde mogelijkheden van deregulering willen we met u overleg omdat we 

van u willen weten of we op het juiste spoor zitten wat betreft de uitvoering van de door u 

aangenomen motie. We schetsen mogelijkheden van deregulering met daarbij voor u de vraag 

of u deze aanpak steunt.  

 

- De Algemene plaatselijke verordening is de meest belangrijke ordenende verordening die 

de gemeente heeft. Deze verordening is de afgelopen jaren al gedereguleerd. Zo zijn 

diverse vergunningenstelsels vervangen door meldingenstelsel. Burgers hebben dan geen 

vergunning nodig maar kunnen volstaan met het melden van hun activiteit bij de gemeente. 

Voor burger en gemeente betekent dit een vermindering van de administratieve lasten.  

Het is mogelijk een stap verder te gaan. Bepalingen zoals het verbod op nachtvissen, 

carbidschieten, het los laten lopen van de hond en het laten staan van bijvoorbeeld een 

camper langer dan twee dagen kunnen in theorie worden geschrapt om zodoende het 

oplossend vermogen van de samenleving te stimuleren. De gemeente Doetinchem heeft dan 

een Algemene plaatselijke verordening zoals de gemeente Hollandse Croon (deze gemeente 

heeft een Apv met 39 regels in plaats van de eerdere 132). De vraag van ons college is of 

uw raad deze weg wil gaan bewandelen. Groot voordeel is meer vrijheid en minder 

administratieve lasten voor burgers. Nadeel is minder handhavingmogelijkheden voor de 

politie en de gemeente waarbij opgemerkt wordt dat een kwestie als bijvoorbeeld het laten 

staan van een camper vaak een burenconflict betreft waarbij dan de vraag opkomt of het de 

taak van de gemeentelijke overheid is dergelijke conflicten te beslechten.  

- Op basis van de Algemene plaatselijke verordening is voor jaarlijks terugkerende activiteiten 

een vergunning nodig. Deze vergunning wordt eenmalig verstrekt. Het jaar erop moet de 

organiserende organisatie wederom een vergunning aanvragen. Een mogelijkheid van 

deregulering is om een meerjarige vergunning te verlenen. Dit scheelt burgers 

administratieve lasten en kosten (leges). Nadeel voor de gemeente is dat de opbrengst aan 

leges afneemt. 

- De Wegsleepverordening gemeente Doetinchem 2015 maakt het mogelijk om in 

voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te verwijderen. Er wordt enkel in 

noodgevallen van deze verordening gebruikgemaakt. Bijvoorbeeld voertuigen die in de weg 

staan bij evenementen, tijdens de opbouw van de markt et cetera. Het gebruik van deze 

verordening is dus niet groot maar wel van belang. Dat neemt niet weg dat ook hier 

gekozen kan worden voor deregulering wat betekent het schrappen van de verordening. 

In voorkomende gevallen moet bijvoorbeeld de organisator van een evenement er dan zelf 

zorg voor dragen dat er geen voertuigen in de weg staan.  
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Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

Tot slot maken wij twee opmerkingen: 

 

- Over de regelingen genoemd onder het kopje ‘Waarover willen we met u overleg?’ willen we 

graag met uw raad opiniërend van gedachten wisselen om zodoende samen duidelijkheid te 

creëren over de wijze van uitvoering van de motie ‘Ruim op die regels’.  

- Wij herhalen onze in raadsmededeling 2015-38 gedane oproep: mocht uw raad signalen 

bereiken van knellende gemeentelijke regels, dan vernemen wij dat graag zodat we dit 

kunnen meenemen bij de uitvoering van de motie ‘Ruim op die regels’.  

 

 

*** 

 


