
In het programma Beter en concreter, goede regels – gerichte service werken de ministeries van BZK 

en EZ en de VNG samen aan het aanpakken van regeldruk, en het  verbeteren van dienstverlening 

en de juridische kwaliteit van regels.  Wilt u meer weten over onze producten, instrumenten en 

bijeenkomsten? Kijk op onze website www.vng.nl/goederegels

Het perspectief van burgers 
en bedrijven centraal

Overbodige regels afschaffen, ingewikkelde regelingen versimpelen en dienstverlening ver-

beteren. Het aanpakken van regeldruk staat al jaren hoog op de agenda bij Rijk en gemeen-

ten. Maar al zijn er flinke slagen gemaakt, burgers en bedrijven merken het nog niet altijd.  

Of mensen regeldruk ervaren, heeft ook veel  te maken met de bejegening en of ze ruimte 

krijgen van de overheid.  De overheid staat voor de opgave, de komende jaren veel meer het 

perspectief van burgers en bedrijven centraal te stellen.

In de bestuursafspraken 2011-2015 legden 

Rijk, gemeenten, provincies en waterschap-

pen hiervoor gezamenlijke afspraken vast.  

De administratieve lasten voor burgers en 

bedrijven worden met minimaal 5% per 

jaar verminderd, dienstverlening wordt 

verbeterd en een Interbestuurlijke Taskfor-

ce draagt oplossingen aan  voor knelpunten 

waar gemeenten tegenaan lopen bij de uit-

voering van bestaande wetgeving. Het pro-

gramma Beter en concreter werkt langs drie 

sporen mee aan de uitvoering van de af-

spraken: uitvoerbaarheid van (Rijks)regel-

geving, vermindering van toezichtslasten, 

slimmer werken en betere dienstverlening. 

Uitvoerbaarheid van (Rijks)
regelgeving
Moeilijk uitvoerbare regelgeving of ondui-

delijke regels  staan een goede dienstverle-

ning in de weg. Rijk en gemeenten hebben 

afgesproken om knelpunten samen aan te 

pakken.  De Interbestuurlijke Taskforce van 

Beter en concreter heeft een twintigtal knel-

punten en dossiers onder handen.  Naast de 

Taskforce is er binnen het programma een 

aantal projecten, bijvoorbeeld het Project 

Kwaliteit Modelverordeningen om de (ju-

ridische) kwaliteit van regels te verbeteren.

Vermindering toezichtslasten
In sommige bedrijfstakken hebben bedrij-

ven last van gestapeld toezicht. Ze krijgen 

soms veel verschillende toezichthouders 

over de vloer aan wie zij hetzelfde ver-

haal moeten vertellen. Rijk en gemeenten 

hebben al initiatieven genomen om het 

toezicht efficiënter te maken door betere 

samenwerking. Eén van de instrumenten 

daarbij is het Ondernemingsdossier.  Bin-

nen Beter en concreter worden goede voor-

beelden verder ontwikkeld en uitgedragen.  

In een aantal gemeenten lopen pilots met 

ondersteuning vanuit het programma. Het 

betreft pilots in de zorg en de bouw. 

Slimmer werken en betere 
dienstverlening
Korte procedures, klantgerichte en professi-

onele bejegening en goede informatievoor-

ziening zijn kerntaken van de overheid. 

Vanuit het programma willen we bijdragen 

aan het optimaliseren van dienstverlening 

en bedrijfsprocessen binnen gemeenten.  

Activiteiten binnen dit kader zijn onder 

meer de Ondernemerspeiling en Prettig 

Contact met de Overheid. 

Regionale ambassadeurs
Bestuurders zijn belangrijk voor het agen-

deren van minder regeldruk en betere 

dienstverlening. Beter en concreter heeft 

daarom een landelijk dekkend bestuurlijk 

netwerk. Onze regionale ambassadeurs 

(allen gemeentebestuurder) dragen in hun 

eigen provincie goede aanpakken uit. Ze 

houden inspiratiebijeenkomsten en schrij-

ven ambassadeursbrieven om collega’s aan 

te sporen een bepaald probleem aan te pak-

ken, of een goed voorbeeld te volgen.
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Rijk en gemeenten werken samen aan minder regeldruk en betere regelgeving en dienstverlening



‘Er is een zekere neiging om met een 
kanon op een mug te schieten’

Daar komt bij dat de ministeries van BZK 

en EZ in het programma samen optrekken 

met de VNG om regeldruk aan te pakken en 

dienstverlening te verbeteren.  Dat juicht 

Brok die ook secretaris is van de VNG zeer 

toe.  ‘Iedereen die de publieke zaak is toege-

wijd, moet openstaan voor signalen uit de 

samenleving.  De maatschappelijke werke-

lijkheid verandert, daarom is het nodig dat 

we regelgeving voortdurend tegen het licht 

blijven houden.  Burgers en ondernemers 

moeten zich in regels herkennen.’  Maar dat 

is iets anders dan gratuit roepen om min-

der regels, beklemtoont Brok. ‘We leven bij 

wijze van spreken  in een stadstaat,  zo dicht 

op elkaar dat we elkaar de staart zouden 

afbijten als er geen regels waren.  De kern 

van de zaak is daarom niet regels te schrap-

pen,  maar de kwaliteit en de effectiviteit te 

waarborgen. Regels moeten proportioneel 

en relevant zijn.’ Brok geeft een voorbeeld 

van een gemeente die een vergunningaan-

vraag voor een nieuw kinderdagverblijf 

moest weigeren. Weliswaar waren er in de 

buurt ruime mogelijkheden om buiten te 

spelen, maar de regeling schrijft voor dat 

die speelruimte aangrenzend moet zijn. ‘Er 

is een zekere neiging om met een kanon 

op een mug te schieten,’ zegt Brok.  Zijn de 

ambtenaren daar debet aan?  ‘Zeker niet,  ik 

distantieer me van de gemakkelijke reflex 

om te wijzen naar ambtenaren. Achter een 

ambtenaar staat altijd een bestuurder met 

een belang. In het algemeen zijn bestuur-

ders tegen meer regels , maar als er iets ern-

stigs gebeurt, dan klinkt al gauw een roep 

om aanvullende regelgeving.  Het bestuur 

is dubbelhartig.  Ook door het aspect van 

schuld en afrekenen. Bij ernstige inciden-

ten ligt vaak de overheid onder vuur, terwijl 

de verantwoordelijkheid in de eerste plaats 

ligt bij de aanstichter van het onheil. De 

overheid kan niet alle tragiek voorkomen, 

Voorbeelden van knelpunten
Bouwbesluit
In het Bouwbesluit van 2012 zijn gedetailleerde regels opgenomen over hinder die ertoe kunnen 

leiden dat gemeenten in een conflict tussen twee partijen worden getrokken, bijvoorbeeld dat een 

burger last heeft van de barbecue van zijn buren, en de gemeente vraagt om te handhaven. De Tas-

kforce kijkt samen met het ministerie van BZK of de betreffende regels kunnen worden geschrapt of 

zo gewijzigd dat ze alleen bij excessen kunnen worden ingezet.

DigiD
Gemeente Utrecht loopt tegen het gegeven aan dat DigiD volgens de wet alleen mag worden ge-

bruikt voor publiekrechtelijke zaken. Dat betekent dat je er wel een verhuizing mee kan doorgeven, 

maar niet een minimapas of een zwembadabonnement mee kan regelen.  De Taskforce zoekt sa-

men met het ministerie van BZK naar oplossingen. 

Leidraad BRP
Een aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden loopt er tegenaan dat zij niet altijd gemach-

tigd zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) van de samenwerkende gemeenten in te zien en te 

gebruiken, bijvoorbeeld om gegevens te muteren.  Samen met de BEL-gemeenten en de Drechtste-

den overlegt de Taskforce met het ministerie van BZK. Dit moet leiden tot een leidraad BRP.

De beschrijving van alle casussen vindt u op www.vng.nl/goederegels 

De burgemeester van Dordrecht, drs. A. A.M. Brok zei volmondig ja 

toen hij werd gevraagd, voorzitter te worden van de Interbestuurlijke 

Taskforce van Beter en concreter.  Als kind uit een ondernemende 

familie en oud-wethouder van Economische Zaken weet hij hoe cruciaal 

passende regels zijn voor een goed economisch klimaat. 
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burgers en bedrijven zijn zelf verantwoor-

delijk.’ 

Knelpunten
Gemeenten,  maar ook burgers en onderne-

mers(organisaties) kunnen bij de Taskforce 

terecht als ze bij de uitvoering van (Rijks)

regels tegen knelpunten aanlopen.  In de 

Taskforce zitten bestuurders en ambtena-

CV

De heer  drs. A.A.M. Brok is burgemeester van Dordrecht en hij is ook secretaris van 

de VNG. Vanuit die positie werd hij gevraagd als voorzitter van de interbestuurlijke 

Taskforce. Brok was eerder wethouder in Leeuwarden en burgemeester van Sneek. 

Hij studeerde bestuurskunde aan de universiteit Twente.  

ren van ministeries, zij kunnen problemen 

agenderen op de plaats van oorsprong. ‘Al is 

daarmee nog niet gezegd dat het gemakke-

lijk is. Ik zou graag sneller meters maken, 

maar het is vaak complex doordat zo veel  

verschillende partijen betrokken zijn,’ zegt 

Brok.

Fundamentele discussie
Naast knelpunten onderzoekt de Taskforce 

fundamentele vraagstukken. Zo is er discus-

sie over het verbeteren van de praktijk rond 

de WOZ-taxaties. Huiseigenaren met een 

voormelding betrekken bij de WOZ-taxatie 

vermindert het aantal bezwaren. De aanpak 

werkt, blijkt ook uit een studie van het On-

derzoekscentrum Drechtsteden in samen-

werking met verscheidene gemeenten, de 

VNG en de Waarderingskamer. Een ander 

fundamenteel vraagstuk gaat over dubbele 

regelingen. Als iets op de ene plek al is gere-

geld, kan het dan ook in een andere regeling 

staan? Dat is aan de orde in de Drank- en 

Horecawet, vertelt Brok. De wet stelt eisen 

aan de inrichting van een horecazaak. Maar 

zulke eisen staan ook al in het Bouwbesluit. 

‘Het probleem is dat de eisen niet gelijklui-

dend zijn. Dat kost ondernemers in de prak-

tijk extra tijd en geld.’ De Taskforce is over 

dit probleem in gesprek met het ministerie 

van VWS. 

De inzet van programma Beter en concreter 

en van de Taskforce is om goed en kritisch te 

kijken naar de uitvoerbaarheid van (Rijks)

wet- en regelgeving in de gemeentelijke 

praktijk. De ambitie is dat dit zal leiden tot 

betere dienstverlening aan burgers en be-

drijven en merkbaar minder regeldruk.

De Interbestuurlijke Taskforce is als volgt 

samengesteld: de heer Brok / burgemees-

ter Dordrecht, de heer Struijvenberg / wet-

houder Rotterdam, mevrouw Woesten-

berg / gemeentesecretaris Den Bosch, de 

heer Van Dijk / burgemeester Barneveld, de 

heer Van Beek / commissaris van de koning 

in Utrecht, de heer Wassens / gemeente-

secretaris Hattem, de heer Buitendijk / dg 

ministerie BZK en de heer Linssen  / wnd. 

directeur EZ.
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TASKFORCE EN ACTAL REGELDRUK SAMEN OP 

DE BRES VOOR GOEDE REGELS

Beiden zetten zich voor het aanpakken van onnodige bureaucratie en goede regels. Voorzitter drs. A. A.M. 

Brok van de Interbestuurlijke Taskforce  van programma Beter en concreter en mr. dr. E. Helder, Collegelid 

bij Actal (Adviescollege toetsing regeldruk). De Taskforce  agendeert  knelpunten die in de  (gemeentelijke) 

praktijk aan het licht komen. Actal kijkt aan de voorkant van het wetstraject en onderzoekt  hoe  

wetgeving van het Rijk minder belastend kan zijn. Actal adviseert de Taskforce over een aantal dossiers.

vinkjes. Ambtenaren denken nog te weinig na over wat het voor 

burgers en ondernemers betekent als wetgeving in praktijk wordt 

gebracht. ’ 

Actal adviseert voorts over de grote  wetsontwerpen  voordat deze 

naar de Tweede Kamer gaan.  Zo kreeg minister Schultz (I&M) het  

advies om nog eens kritisch te kijken naar de onderzoeksvereisten 

in de Omgevingswet. Daarnaast brengt Actal strategische advie-

zen uit. De onderwerpen kiest het college op basis van onder meer 

signalen uit de samenleving.  Zo bleek uit een scan van de logistie-

ke sector dat de regels in deze bedrijfstak te star en te complex zijn.  

Actal heeft voorlopig een tijdelijke status tot 2017. Het kabinet eva-

lueert volgend jaar het instrumentarium voor het terugdringen 

van regeldruk en bekijkt dan of er ook na 2017 een rol is voor Actal.

Risicoregelreflex
Soms wordt onnodige regeldruk veroorzaakt door een overdre-

ven reactie van politiek en bestuur op een incident. Of er worden 

disproportionele maatregelen genomen om een klein veiligheids-

risico weg te nemen: de risicoregelreflex. Ook daar heeft Actal mee 

te maken. Helder geeft een voorbeeld. Na twee tragische gevallen 

‘Moet hij voor een parkeervergunning per se naar het gemeente-

huis? Is het noodzakelijk om jaar in, jaar uit dezelfde informatie 

aan te leveren?’ Helder noemt het voorbeeld niet toevallig. Actal 

adviseerde minister Plasterk (BZK) om gemeenten te attenderen 

op regeldruk bij parkeervergunningen, wat de minister ook deed. 

Actal, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, adviseert de regering 

en het parlement om de regeldruk voor bedrijven, burgers en pro-

fessionals  zo laag mogelijk te maken. Actal werd in 2000 opgericht 

als tijdelijk adviescollege voor het toetsen van administratieve 

lasten, de kosten die het gevolg zijn van informatieverplichtin-

gen aan de overheid. Nu is het mandaat uitgebreid naar het brede 

terrein van regeldruk. Dat gaat ook over de kosten van het inhou-

delijk naleven van regels en over de lasten voor ondernemers die 

gepaard gaan met de controles door inspecties en toezichthouders. 

Het ontwerpstadium
In het mandaat van Actal staat dat het college een toets kan uit-

voeren die Rijksambtenaren dwingt al in het ontwerpstadium na 

te denken over de regeldruk die hun wetgeving gaat veroorzaken. 

Op papier is het een goed instrument. ‘Maar’, zegt Helder relative-

rend,  ‘in de praktijk gaat het soms niet verder dan het zetten van 

‘Kijk als overheid kritisch naar 
wat je vraagt van een burger’

Berichten in de pers over een paar tragische incidenten leiden soms

 tot een hype. De politiek reageert daar weer op met nieuwe regels.  

Eric Helder zal niet tekeer gaan tegen regels in het algemeen. Daar is hij veel te 

genuanceerd voor.  Regels dienen belangen; het is goed dat ze er zijn. ‘Maar, ‘ 

zegt Helder ‘kijk als overheid wel kritisch naar wat je vraagt van een burger.’
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Ook gemeenten 
kunnen terecht 
bij Actal

Het mandaat van Actal wordt  binnen-

kort uitgebreid, ook gemeenten kunnen, 

als zij dit wensen dan  gebruik maken 

van de expertise van het adviescollege. 

Ze moeten daartoe zelf het initiatief ne-

men. Juist omdat gemeenten nu een uit-

gelezen kans hebben om bureaucratie 

terug te dringen in het sociaal domein 

denkt  Helder  dat het meerwaarde heeft 

om gebruik te maken van  de kennis die 

bij Actal beschikbaar is. ‘Bijvoorbeeld in 

de jeugdzorg hebben burgers en profes-

sionals  te maken met veel onnodige re-

geldruk. Nu gemeenten de regie krijgen, 

kunnen zij erop sturen de bureaucratie 

te verminderen.’ De adviezen van Actal 

kunnen gaan over de gevolgen van ver-

ordeningen en andere gemeentelijke re-

gels voor bedrijven, burgers en beroeps-

beoefenaren. Maar ze kunnen ook gaan 

over meer strategische vraagstukken, 

zoals hoe gemeenten de aanpak van re-

geldruk effectief kunnen vormgeven.

van verdrinking van arbeidsmigranten, 

gingen er meteen stemmen op om extra 

toezicht verplicht te stellen bij zwemmen 

in open water. Uit onderzoek bleek dat van 

een structurele toename van het aantal ver-

drinkingen geen sprake was. Voor verplicht 

toezicht zouden de recreatieschappen veel 

extra personeel moeten inzetten. Actal advi-

seerde het ministerie om geen extra maat-

regelen te nemen. ‘Berichten in de media 

leiden soms tot een hype. De politiek rea-

geert daar op met nieuwe regelgeving.  Even 

pas op de plaats maken zou al veel schelen,’ 

zegt Helder. 

Voorbeelden
Inkomensregelingen
Actal adviseert de minister van Sociale Zaken om de regelingen voor bijstand, toeslagen en andere vor-

men van inkomensondersteuning te versimpelen. De regelingen zijn nu zo talrijk en complex dat veel 

mensen niet meer weten waarop zij recht hebben. Actal adviseert het aantal regelingen te beperken, 

in alle regelingen hetzelfde inkomens- en vermogensbegrip te hanteren en te kiezen voor één vast 

betaalmoment per maand. 

Quotum arbeidsbeperkten
Actal signaleert dat de lagere regelgeving van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 

(Quotumwet) zeer complex is. Goede en gerichte communicatie is daarom cruciaal om voor bedrijven 

de gevolgen van de wet duidelijk te maken en zo de regeldruk voor hen te beperken. Het college advi-

seert het kabinet, bedrijven in één keer zicht te geven op de gevolgen van de wet.

Regeldruk in de jeugdzorg
Hoe ervaren gezinnen en professionals in de Jeugdzorg straks bureaucratie en regeldruk?  Actal signa-

leert dat dit niet in beeld is gebracht in het Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Jeugdwet. Het college advi-

seert kabinet en gemeenten om een belevingsmonitor in te stellen. 

Alle adviezen en onderzoeken van Actal staan op www.actal.nl

CV

Mr. dr. E. Helder is Collegelid bij Actal. Daarnaast is hij staatsraad in de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State.  Hij was eerder wethouder en loco-burgemeester in 

Enschede en hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Twente.
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De regionale ambassadeurs van Beter en concreter dragen het programma uit in hun 

netwerk. Ze houden regionale bijeenkomsten over inspirerende aanpakken. Elke 

ambassadeur legt daarbij eigen accenten.  Met zogeheten ambassadeursbrieven en 

factsheets brengen ze geregeld onderwerpen onder de aandacht. 

Een voorbeeld van een onderwerp waarvoor de ambassadeurs aandacht hebben gevraagd 

is het onderzoek naar regeldruk voor ondernemers van MKB Nederland waaruit bleek 

dat in veel gemeenten nog betrekkelijk eenvoudig maatregelen zijn te nemen voor een 

beter ondernemersklimaat. 

Jean Paul Gebben (regionaal ambassadeur Utrecht 
en Gelderland)

Jean Paul Gebben is burgemeester van Renkum. Hij is voorzitter van het Strate-

gisch overleg regelhulpen. Een regelhulp is een slimme, geautomatiseerde uit-

leg van wet- en regelgeving die voor een onderneming van toepassing zijn. De 

heer Gebben is ook lid van de adviesraad van Actal, het Adviescollege toetsing 

regeldruk. Binnen het programma agendeerde de heer Gebben de risicoregel-

reflex. Hij nam het initiatief voor een ronde tafelgesprek hierover met gemeen-

tebestuurders en Tweede Kamerleden.

Annalies Usmany (regionaal ambassadeur Groningen)

Annalies Usmany is wethouder in Appingedam. Ze is lid van de VNG-commis-

sie Werk en Inkomen.  Mevrouw Usmany legt in het programma het accent op 

het verminderen van toezichtslasten door gerichter toezicht en betere infor-

matie-uitwisseling tussen verschillende inspecties. Daarnaast vermindert ze 

regeldruk voor initiatiefnemers door het vereenvoudigen van vergunningen. 

In het sociaal domein zet mevrouw Usmany zich in voor eenvoudige en eendui-

dige regels, maatwerk in dienstverlening en het voorkomen van bureaucratie. 

Marc Rosier (regionaal ambassadeur Zuid-Holland)

Marc Rosier is wethouder in Zoetermeer. Hij is binnen de G32 het aanspreek-

punt voor vermindering regeldruk. Daarnaast is hij bestuurlijk trekker van de 

Regelluwe Stad, een onderdeel van de Digitale Steden Agenda, een programma 

om met behulp van ICT dienstverlening, beleid en uitvoering in gemeenten op 

een hoger plan te brengen. Binnen Beter en concreter legt de heer Rosier het 

accent op excellente ondernemersdienstverlening en op het uitdragen van de 

verschillende instrumenten van de e-overheid zoals e-factureren en eHerken-

ning. 

Arie Aalberts (regionaal ambassadeur Friesland)

Arie Aalberts is burgemeester van De Friese Meren. Hij is ook bestuurslid van 

de Vereniging van Friese gemeenten. De heer Aalberts legt binnen het pro-

gramma de nadruk op passend contact met de overheid en proportionele regel-

geving. Regels kunnen risico’s niet wegnemen. Regelgeving en gemeentelijke 

verordeningen moeten aansluiten bij de couleur locale. Hij besteedde bijvoor-

beeld in De Friese Meren aandacht aan het proces om met verschillende belang-

hebbenden overeenstemming te bereiken over de gemeentelijke regels voor de 

para-commerciële horeca. 

René Verhulst (regionaal ambassadeur Zeeland)

René Verhulst is burgemeester van Goes en bestuurslid van de Vereniging van 

Zeeuwse Gemeenten. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de VNG en voorzit-

ter van de Landelijke Ouderraad. De heer Verhulst legt binnen het programma 

nadruk op het verbeteren van (digitale) dienstverlening aan burgers en onder-

nemers. Daarnaast agendeerde hij op een regionale bestuurdersbijeenkomst 

de toekomst van winkelcentra in binnensteden en dorpscentra. Hoe kunnen 

gemeenten met (de)reguleren aantrekkelijke winkelgebieden faciliteren?

Regionale ambassadeurs
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Wilma Delissen-Van Tongerlo (regionaal ambassadeur 
Limburg)

Wilma Delissen-Van Tongerlo is burgemeester van Peel en Maas. Ze is lid van 

de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.  Ze legt het accent op 

het zoveel mogelijk ruimte laten aan burgers en ondernemers. De gemeente 

Peel en Maas is een koplopergemeente op het gebied van burgerparticipatie 

en zelfsturing. In de verschillende kernen zijn tal van voorzieningen die door 

burgers zelf draaiende worden gehouden. 

Jan ten Kate (regionaal ambassadeur Drenthe)

Jan ten Kate is wethouder van De Wolden en vanuit die functie bestuurslid van 

een aantal gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is hij bestuurslid van een 

aantal  bestuurscommissies en van de gebiedscommissie Zuid-West Drenthe. 

Hij maakt zich in De Wolden sterk voor het verbeteren van de digitale dienst-

verlening en voor het versnellen van ruimtelijke procedures.  De Wolden is een 

bijna geheel welstandsvrije gemeente waar de mogelijkheid bestaat om onder 

voorwaarden binnen een half uur een Omgevingsvergunning te krijgen. De 

kwaliteitsborging is belegd bij geregistreerde architecten.

Jop Fackeldey (regionaal ambassadeur Flevoland)

Jop Fackeldey is wethouder in Lelystad en lid van de VNG-commissie Ruimte en 

Wonen. Daarnaast is hij voorzitter van de fysieke pijler van de G32, het overleg 

dat de belangen van de G32 in het fysieke domein behartigt.  De heer Fackeldey 

legt het accent op de verbinding tussen de aanpak van regeldruk en dienstverle-

ning aan burgers en ondernemers. Dit speelt ook in het fysieke domein waar de 

nieuwe Omgevingswet straks moet leiden tot snellere – meer integrale – pro-

cedures. Goede informatievoorziening, communicatie en afstemming tussen 

verschillende belanghebbenden zijn cruciale elementen.

Dennis Straat (regionaal ambassadeur Noord-Holland)

Dennis Straat is wethouder in Zaanstad. Hij is lid van de VNG-commissie Ruim-

te en Wonen en lid van het Bestuurlijk Overleg Fysiek van de G32. De heer Straat 

legt in het programma de nadruk op een flexibele aanpak van ruimtelijke pro-

cedures en ruimte geven aan initiatieven. Hij was in Zaandam trekker van een 

succesvolle pilot met ‘ontslakken’ waarbij het aantal ruimtelijke beleidskaders 

in de gemeente sterk werd teruggebracht.

Erik de Ridder (regionaal ambassadeur Noord-Brabant)

Erik de Ridder is wethouder in Tilburg en lid van de VNG-commissie Werk en 

Inkomen. Hij  introduceerde ‘Mijn WOZ – de burger telt mee’. Een project om 

burgers te betrekken bij het bepalen van de WOZ-waarde van hun huis. In Til-

burg kunnen burgers met hun DigiD inloggen op een website waar ze kunnen 

inzien hoe de WOZ-waarde is berekend. Als gegevens niet kloppen kunnen ze 

die aanpassen, de taxateur kijkt dan nog eens opnieuw. Dit leidde tot een aan-

zienlijke daling van het aantal bezwaren. 

Anneke Raven (regionaal ambassadeur Overijssel)

Anneke Raven is burgemeester van de gemeente Hellendoorn. Op voordracht 

van de VNG is ze ook bestuurslid van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

Binnen het programma legt mevrouw Raven het accent op samenwerking met 

het bedrijfsleven. Een voorbeeld van een regelarme aanpak in Hellendoorn is 

een supersnelle procedure voor horecaondernemers om te mogen afwijken van 

de reguliere sluitingstijd. In verband met de decentralisaties is het voorkomen 

van bureaucratie in de (jeugd)zorg en op het terrein van werk en inkomen een 

speciaal aandachtspunt.



Inspiratie voor uw aanpak
Hoe kunnen we u helpen bij uw aanpak voor optimale dienst verlening aan burgers en bedrijven? 

En bij het maken van goede regels? Een greep uit het aanbod van producten, projecten 

en instrumenten. Kijk voor meer informatie op www.vng.nl/goederegels 

Ondernemingsdossier
Steeds dezelfde informatie aanleveren bij verschillende overheden en moeten voldoen aan 

moeilijk te begrijpen regels. Ondernemers klagen hier geregeld over. Zij ervaren tijd die ze 

moeten besteden aan regeldruk als een rem op het ondernemen. Daarom  is het bedrijfsleven 

samen met overheden het Ondernemingsdossier gestart. 

Het Ondernemingsdossier is van de ondernemer. Hij vult eenmalig informatie van zijn be-

drijfsvoering in het digitale dossier in. Vervolgens kan de ondernemer digitaal vergunningen 

aanvragen en meldingen doen.  Met ‘regelhulpen’ maakt het Ondernemingsdossier bestaande 

regels inzichtelijk. De ondernemer ziet in één oogopslag wat hij moet doen om de regels na 

te leven. Ook krijgt  hij een waarschuwing als er bijvoorbeeld een vergunning moet worden 

verlengd. 

Het Ondernemingsdossier vergemakkelijkt het werken voor ondernemers en verbetert bo-

vendien de kwaliteit van het toezicht. Door de ondernemer geautoriseerde toezichthouders 

kunnen actuele gegevens raadplegen en zijn zo beter geïnformeerd over de onderneming. Ze 

kunnen controles op afstand uitvoeren en per onderneming een risico-inschatting maken. Het 

Ondernemingsdossier is een slimme manier van informatie uitwisselen tussen bedrijven en 

overheden. 

www.ondernemingsdossier.nl 

Ondernemersplein.nl

Eén voor allen, allen voor één. Dat is de ge-

dachte achter Ondernemersplein.nl, het di-

gitale informatiepunt van de overheid voor 

ondernemers. Overheidspartijen zoals de 

Belastingdienst, de Rijksdienst voor Onder-

nemend Nederland, de Kamer van Koophan-

del, Antwoord voor bedrijven, het CBS,  de 

RDW en de VNG bundelen hun informatie en 

diensten voor ondernemers op één website. 

Zo hoeft een ondernemer zich niet steeds af 

te vragen bij welk partij hij moet zijn. Bij-

voorbeeld in een nieuwe situatie waarin het 

voor een ondernemer nog niet precies dui-

delijk is welk pad hij moet bewandelen. Bij 

Ondernemersplein.nl is hij dan meteen aan 

het juiste adres. Voor de aangesloten partijen 

is Ondernemersplein.nl een goed middel om  

informatie en diensten gericht aan te bieden. 

Wilt u meer weten? 
Mail naar info@kinggemeenten.nl 

Ondernemerspeiling

Hoe denken ondernemers over de dienst-

verlening en het ondernemersklimaat in 

uw gemeente? Sinds januari is de Onder-

nemerspeiling beschikbaar. In opdracht van 

het ministerie van EZ ontwikkeld door KING 

samen met gemeenten, bedrijfsleven en be-

langenorganisaties. Het is een breed onder-

zoek met vragen die u digitaal bij bedrijven 

en ondernemers kunt uitzetten.  De vragen-

lijsten en handleidingen zijn gratis beschik-

baar op www.waarstaatjegemeente.nl . 

Gemeenten zijn onlangs geïnformeerd met een 

mailing (zie www.vng.nl/goederegels  nieuws-

bericht van 21-10-2014). Met nadere vragen kunt 

u terecht bij redactie@ondernemersplein.nl

Verbeteren parkeervergunningen
Voor burgers en bedrijven kost het aanvragen van een parkeervergunning soms onnodig veel 

tijd. Maar in andere gemeenten kan het aanvragen, toekennen en betalen in een paar muisklik-

ken geregeld zijn.  Het vergaand digitaliseren van parkeerbeleid kan een flinke technische opga-

ve zijn. Maar ook met een paar eenvoudige ingrepen is de regeldruk voor inwoners (en voor de 

gemeente zelf) al aanzienlijk te verminderen.  

Meer hierover vindt u in de factsheet van Beter en concreter 

www.vng.nl/goederegels > factsheets over dienstverlening. 

Huiseigenaren betrekken bij de WOZ-taxatie 
Hoe bepaalt de taxateur de WOZ-waarde van een woning? Op basis van welke kenmerken 

en gegevens is hij tot het bedrag gekomen? Woningeigenaren willen dat weten. Zij kunnen 

als geen ander signaleren dat er iets niet klopt. Verschillende gemeenten hebben in de 

afgelopen jaren ervaringen opgedaan met de interactieve WOZ. Huiseigenaren krijgen dan 

met een voormelding inzicht in de taxatiegegevens. Ze kunnen reageren als er een fout is 

gemaakt.  Deze aanpak leidt tot een aanzienlijke daling van het aantal bezwaren. De aanpak 

is voldoende uitgeprobeerd om breed te worden ingevoerd. Dat blijkt uit een studie van het 

onderzoekcentrum Drechtsteden in samenwerking met verschillende gemeenten en de 

Waarderingskamer.  

Meer op www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl 

Toptaken
Burgers snel en adequaat helpen. De vraag 

van burgers centraal stellen. Dat is het idee 

achter toptaken.  Het is een vernieuwd 

concept van dienstverlening, waarbij de 

gemeentelijke website een belangrijke rol 

speelt.  Op een toptakenwebsite komen 

burgers snel en zonder poespas bij de taak 

die ze willen uitvoeren, zoals een afspraak 

maken voor een paspoort, een parkeerver-

gunning aanvragen of opzoeken wanneer 

de Kliko wordt opgehaald.  Voorbeelden 

van Toptakenwebsites zijn die van ge-

meenten Best, Tilburg en Zeewolde. De 

gemeente Vught heeft een toptakenweb-

site waarvan de architectuur gratis voor 

andere gemeenten beschikbaar is (open 

source). 

Zie ook www.vng.nl/goederegels > factsheets
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Gestapeld Toezicht 
aanpakken
Bedrijven hebben soms last van gestapeld 

toezicht. Door betere samenwerking en uit-

wisseling van informatie tussen inspecties 

zijn nog grote verbeteringen mogelijk. In drie 

sectoren worden vanuit Beter en concreter pi-

lots gehouden: in de horeca, de zorg en in de 

verblijfsrecreatie. 

Raadpleeg ook onze handreiking ‘Handhaving voor 

en door gemeenten’ via www.vng.nl/goederegels > 

Lees alles over onze projecten > handhaving. 

- 13 -

Prettig (passend) contact 
met de overheid
Lange bezwaarprocedures voorkomen door in een vroeg stadium informeel in contact te treden 

met burgers. Dat is in één zin de kern van programma Prettig Contact met de Overheid. De aan-

pak leidt tot 50 a 60% minder bezwaarprocedures en meer (+40%) tevreden burgers.  Vanuit het 

project kunt u als gemeente ondersteuning krijgen bij het invoeren van de informele aanpak in 

uw eigen organisatie. Zo zijn bijvoorbeeld een stappenplan, een belwijzer en checklists beschik-

baar. Ook zijn er scholingsmogelijkheden voor ambtenaren. Meer weten? Kijk op www.pcmo.nl 

De Raad voor het Openbaar Bestuur bracht in juni 2014 advies uit aan minister Plasterk van BZK 

om de werkwijze van passend contact tussen overheid en burgers in de gehele overheid in te 

voeren. Dat vereist wel betrokkenheid van bestuurders en van de ambtelijke top.  U vindt het 

rapport op www.rob-rfv.nl onder publicaties. 

Meer informatie  op www.prettigcontactmetdeoverheid.nl

Betere modelverordeningen
Modelverordeningen zijn één van de meest gewaardeerde producten van de VNG. Met het Pro-

ject Kwaliteit Modelverordeningen werkt de VNG aan het verder verbeteren van de kwaliteit. 

Dat gebeurt in nauwe samenwerking met gemeenten, ministeries, cliëntenorganisaties en an-

dere betrokkenen.  

Een goede twintig nieuwe en herziene modellen zijn al verschenen.  Het programma begon ruim 

twee jaar geleden naar aanleiding van signalen van gemeenten dat de kwaliteit van de modellen 

voor verbetering vatbaar was. Ook wilden gemeenten meer worden betrokken bij het maken 

van de modelverordeningen.  De herziene modellen zijn eenvoudiger, toegankelijk en gemaakt 

volgens de principes van het boekje ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever’ van professor 

meester Willem Konijnenbelt. Het voorkomen van onnodige regeldruk, proportionaliteit  en de 

mogelijkheid van maatwerk per gemeente zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. 

Meer informatie op www.vng.nl/modelverordeningen .

Goed 
opdrachtgeverschap
Hoe kunnen gemeenten hun rol als opdracht-

gever beter vormgeven? Vanuit de invalshoek 

van ‘slimmer werken’ heeft Beter en concreter 

twee handreikingen uitgebracht over dit on-

derwerp. ’Van Contact naar contract’ en ‘Over-

heidsopdracht en subsidie’. 

Hier komt eind 2014 nog een handreiking bij 

die gaat over de laatste fase van het inkooppro-

ces: het registreren, bewaken en managen van 

contracten. 

Goed contractbeheer en contractmanagement 

zijn van belang voor de gemeente, burgers en 

voor ondernemers. Het leidt tot minder kos-

ten en administratieve lasten. Goed beheer 

draagt bij aan efficiënte werkprocessen en het 

bevordert dat alle partijen bij een overeen-

komst voldoen aan hun verplichtingen. Pro-

fessioneel opdrachtgeverschap leidt tot betere 

producten en efficiënte oplossingen.

U vindt de handreikingen op www.vng.nl/goedere-

gels onder ‘lees alles over onze projecten’ > gemeen-

telijk opdrachtgeverschap.

Subsidie zonder moeite
Hoe kan het werken met subsidies worden vergemakkelijkt voor instellingen, verenigingen en vrijwilligers? In het pro-

gramma Subsidie zonder moeite werkten tachtig gemeenten samen om de praktijk te verbeteren. Dat heeft geleid tot vier 

handreikingen: Sturen op maatschappelijke effecten, Keten en netwerksamenwerking inrichten, Lean-inrichting en verbe-

teren subsidieproces, Subsidiëren of inkopen. 

Kijk voor de handreikingen op www.vng.nl/goederegels Meer weten? beterenconcreter@vng.nl
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Lokale Effectentoets
Is voorgenomen gemeentelijke regelgeving 

effectief? Zijn de risico’s en ongewenste ne-

veneffecten goed in kaart gebracht? De Loka-

le Effectentoets (LET) is een instrument om 

deze vragen in kaart te brengen. Ook de uit-

voeringskosten en de resultaten van nieuwe 

regelgeving komen daarbij in beeld. Het in-

strument is online te gebruiken. Verschillend 

gemeenten zijn betrokken bij de doorontwik-

keling van de LET. Wilt u meer weten? 

Kijk dan op www.vng.nl/goederegels of mail naar 

beterenconcreter@vng.nl 

Indieningseisen
Hebt u als gemeente eenvoudige en gebruiksvriendelijke (digitale) formulieren waar u trots 

op bent? Of wilt u de formulieren juist beter maken? Zoek dan eens contact met het ministe-

rie van BZK. Het ministerie wil de praktijk rond indieningseisen verbeteren. 

Indieningseisen zijn de gegevens en bewijsstukken die burgers en bedrijven moeten inleve-

ren bij een aanvraag. Overbodige indieningseisen zijn een ergernis voor burgers en onder-

nemers. Denk aan gegevens die burgers steeds opnieuw moeten aanleveren. Bijvoorbeeld de 

vergunningaanvraag voor een jaarlijks terugkerend fundraising diner op straat. Is het no-

dig dat de aanvrager de gegevens ook apart moet leveren aan de brandweer? Een onnodige 

indieningseis is ook als burgers gegevens moeten prijsgeven die niet relevant zijn voor de 

aanvraag. Voor een gehandicaptenparkeerkaart is het bijvoorbeeld niet nodig informatie te 

geven over de ziekte of het gebruik van medicijnen.

Een goed, eenvoudig formulier dat gemakkelijk digitaal is te vinden en te gebruiken. Zulke 

voorbeelden plaatst het ministerie van BZK op de website goedopgelost.overheid.nl. Wilt u 

aan de slag met betere indieningseisen? Neem dan contact op het met Erna Bijl de Vroe bij 

het ministerie van BZK.

Kenniscentrum 
Dienstverlening

Efficiënte en betrokken dienstverlening. 

Digitaal waar mogelijk, persoonlijk waar 

het moet. Welke eisen stellen inwoners en 

ondernemers aan de dienstverlening? Hoe 

wordt dienstverlening iets van de gehele 

organisatie?  De kennis en ervaring van het 

ministerie van BZK, de VNG en het Kwali-

teitsinstituut Nederlandse Gemeenten 

(KING) op deze terreinen wordt bijeenge-

bracht in het Kenniscentrum Dienstverle-

ning. Meer informatie vindt u op 

www.kinggemeenten.nl 

Factsheets Beter en concreter
Beter en concreter heeft een reeks factsheets uitgebracht om gemeenten te inspireren en ondersteunen bij hun aanpak.  Een deel van 

deze factsheets gaat over dereguleren. Vergunningen zijn bijvoorbeeld vaak eenvoudig te vervangen door algemene regels. Daarnaast 

zijn factsheets over verschillend onderwerpen op het gebied van dienstverlening. 

U vindt ze allemaal op www.vng.nl/goederegels
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NOG MEER INSPIRATIE

Nu al eenvoudig beter

Niet de regels centraal stellen, maar bur-

gers en ondernemers. Plannen niet toetsen 

aan een grote stapel sectoraal beleid, maar 

een integrale bestuurlijke afweging ma-

ken. Dat is het idee van de Omgevingswet. 

De wet moet nog nader worden uitgewerkt 

maar veel gemeenten en andere overheden 

doen ervaring op met werken in de geest 

van de Omgevingswet. De ervaringen en 

pilotprojecten zijn gebundeld in het pro-

gramma Nu al eenvoudig beter van het mi-

nisterie van I en M. 

Meer informatie www.nualeenvoudigbeter.nl 

Risico’s en verantwoordelijkheden
Het programma Risico’s en Verantwoordelijkheden is een interdepartementaal programma 

vanuit het ministerie van BZK. Dit programma doet onderzoek naar en houdt bijeenkomsten 

over de risicoregelreflex, een bestuurlijke overreactie op risico’s of incidenten die leidt tot 

disproportionele maatregelen. Onderzoeken, activiteiten en interessante publicaties staan 

op www.risicoregelreflex.nl

Actal
Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, 

adviseert de regering en Staten-Generaal om 

de regeldruk voor bedrijven, burgers, en be-

roepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, vei-

ligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk 

te maken. Binnenkort kunnen ook gemeenten 

er terecht voor advies. 

Adviezen en activiteiten van het college staan 

op www.actal.nl

 

Goed Opgelost
Goed Opgelost is een programma van 

het ministerie van BZK. Het bundelt 

inspirerende voorbeelden op het gebied 

van effectieve overheidsdienstverlening. 

Naast een website is er een maandelijkse 

nieuwsbrief waarin voorbeelden en prak-

tijkverhalen worden uitgelicht. 

Meer informatie vindt u  op 

http://goedopgelost.overheid.nl/ 


