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Onderwerp: Uitvoering motie 'Ruim op die regels' 

Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten 

Datum: 21 april 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Op 6 november 2014 hebt u de motie 'Ruim op die Regels' aangenomen. In deze mededeling is 

te lezen hoe wij uw motie de komende tijd gaan uitvoeren zodat uiterlijk bij de begroting 2016 

wordt besloten welke regels worden opgeruimd. Burgemeester Joosten is coördinerend 

portefeuillehouder wat betreft de uitvoering van de motie.  

 

Kern van de boodschap 

De gemeente Doetinchem heeft circa 90 regelingen. De regelingen zijn voor het merendeel 

vastgesteld door uw raad. Een klein deel is vastgesteld door ons college. In dat geval betreft 

het veelal uitvoeringsregelingen van door uw raad vastgestelde verordeningen.  

 

Als eerste stap in de uitvoering van de motie zullen wij de circa 90 regelingen nader bekijken 

op nut en noodzaak. Wellicht dat sommige regelingen niet meer worden gebruikt. Het 

zogenaamde dorre hout. Deze regelingen kunnen makkelijk worden ingetrokken.  

 

De tweede stap in de uitvoering van de motie betreft het bekijken van de Doetinchemse 

regelingen op basis van de volgende indeling: 

 

1. Interne regelingen (bijvoorbeeld de reglementen van orde voor uw raad en ons college).  

2. Belastingverordeningen. 

3. Regelingen op basis waarvan burgers een prestatie van de gemeente ontvangen 

(bijvoorbeeld subsidieverordeningen, de Jeugd- en Wmo-verordening). 

4. Regelingen tot beheer van de openbare ruimte (bijvoorbeeld de Apv).  

 

Bij de uitvoering van de motie concentreren wij ons in de eerste plaats op de regelingen op 

basis waarvan burgers een prestatie van de gemeente ontvangen en op regelingen tot beheer 

van de openbare ruimte. Wij tekenen hierbij aan dat het opruimen van regels in de openbare 

ruimte eventueel kan leiden tot minder rechtszekerheid voor omwonenden. Het opruimen van 

regels in bijvoorbeeld een subsidieverordening kan leiden tot een minder grote mate van 

zekerheid over hetgeen met de ontvangen subsidie is gedaan. Vanzelfsprekend zullen wij hierop 

attent zijn bij het opstellen van voorstellen voor uw raad.  

 

Bij de uitvoering van de motie zal de aandacht in eerste instantie niet direct gericht zijn op 

interne regelingen. Globalere interne regelgeving zal, zo verwachten wij, waarschijnlijk meer 

problemen veroorzaken dan dat het oplost omdat veelvuldig de vraag zal zijn hoe met een 

bepaalde, niet beschreven, situatie moet worden omgegaan. Dit leidt tot discussie. 

De uitkomst hiervan is ongewis hetgeen de rechtszekerheid geen goed doet. Wel zijn wij van 

plan om de Verordening financieel beleid en beheer gemeente Doetinchem 2005 (de financiële 

beheersverordening) te herzien waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat onnodige regels 

worden geschrapt.  
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We hebben inmiddels gekeken naar de dereguleringsmogelijkheden van de gemeentelijke 

belastingverordeningen. Het blijkt dat deze er niet zijn. Het dereguleren van deze 

verordeningen wordt ook door de VNG ontraden vanwege het gelijkheidsbeginsel en het 

beginsel van een evenwichtige lastenverdeling. Krijgt de ene belastingplichtige namelijk een 

vrijstelling op basis van dereguleringsoverwegingen dan moet de andere belastingplichtige meer 

gaan betalen.  

 

Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

De komende periode gaan we aan de slag met uitvoering van de door u aangenomen motie. 

Dit betekent dat alle collegeleden hun eigen portefeuille zullen onderzoeken wat betreft de 

mogelijkheid van het opruimen van regels.  

 

Voor de zomer komen we met de uitkomst van een quick-scan naar de mogelijkheden van het 

dereguleren van één of twee verordeningen. We doen dit aan de hand van voorbeelden van 

andere gemeenten en willen naar aanleiding hiervan met uw raad de discussie aangaan over de 

(on)mogelijkheid van deregulering van gemeentelijke verordeningen en de gevolgen hiervan. 

De uitkomst van deze discussie verwerken wij uiterlijk bij de begroting 2016 in concrete 

voorstellen ter uitvoering van de motie ‘Ruim op die regels’.  

 

Tot slot merken wij het volgende op. Voor de werkzaamheden die de komende periode zullen 

worden uitgevoerd zijn signalen uit de samenleving over overbodige en knellende regels die uw 

raad bereiken meer dan welkom. Wij roepen u op om deze signalen aan ons kenbaar te 

maken. 

 

*** 

 

 


