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1. Inleiding 

Eén van de speerpunten uit het Coalitieakkoord 2010-2014 was het terugdringen van  

regelgeving en daarmee het verbeteren van de dienstverlening. Deze ambitie werd verder 

uitgewerkt in de Kadernota Minder regels, meer service (2010/349556) en de daaruit 

volgende actieprogramma’s voor 2011, 2012 en 2013. De evaluaties van de 

actieprogramma’s 2010 en 2011 zijn al eerder door de Raad vastgesteld (2012-113369 en 

2013-12540). De evaluatie van het actieprogramma 2013 is onderdeel van de als bijlage 

bijgevoegde eindevaluatie waarmee het project wordt afgesloten. 

In deze eindevaluatie wordt verantwoording  gegeven over de resultaten die in de afgelopen 

drie jaar in Haarlem zijn behaald op het gebied van vermindering van regels en 

vereenvoudiging van procedures. 

Ook is aangegeven welke acties uit 2013 wel al zijn gestart, maar die hun afronding zullen 

hebben in 2014 en welke voornemens uit het project niet konden worden gerealiseerd. Ten 

slotte wordt  kort ingegaan op hoe Haarlem ook na afloop van de huidige collegeperiode en 

het project blijvend aandacht kan houden voor mogelijkheden voor verdere deregulering. 

Op landelijk niveau loopt inmiddels het vervolg-dereguleringsproject “Beter en Concreter”. 

Gemeenten krijgen hiermee vanuit het Rijk en de VNG best practices aangereikt voor 

deregulering en verbetering van de dienstverlening. Ook kunnen de gemeenten binnen dit 

project aan het Rijk meldingen doen over tegenstrijdige of moeilijk uitvoerbare 

Rijksregelgeving. Het betreft hier geen zelfstandig Haarlems project. 

Voor het Rijks project “Beter en Concreter” is wethouder Jan Nieuwenburg door het Rijk 

aangesteld als regeldrukambassadeur voor alle Noord-Hollandse gemeenten. Hij wordt hierbij 

ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit de VNG.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit : 

1. De eindevaluatie van het project Minder regels, meer Service 2010-2014, plus de 

deelevaluatie 2013 vast te stellen. 

2. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de Commissie Ontwikkeling; 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 

4. De media krijgen een persbericht. 
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3. Beoogd resultaat 

Met de uitvoering van het project Minder regels, meer service is gewerkt aan de realisatie van 

de ambities zoals geformuleerd in het coalitieakkoord voor Haarlem. De doelstellingen, 

afkomstig uit de door de Raad vastgestelde kadernota Minder regels, meer service 2010-2014 

waren: minder regels, minder administratieve lasten en klantvriendelijkere dienstverlening 

met betrekking tot regelgeving en procedures. Met deze evaluatie wordt het project 

afgesloten. 

 

4. Argumenten 

1.1. Het grootste deel van de benoemde acties uit de programma’s voor 2011, 2012 en 2013 

is behaald.  

Het grootste deel van de geplande acties uit het totale project is gerealiseerd. Daar waar 

activiteiten niet zijn gerealiseerd, is dat verklaarbaar. In het laatste projectjaar 2013 is een 

aantal acties gehaald en een aantal is wel al in gang gezet, maar zal in 2014 worden afgerond.  

1.2. Binnen de ambtelijke organisatie is er een grotere aandacht voor het meewegen van 

dereguleringsmogelijkheden in voorstellen over bestaand en nieuw beleid. 

De acties uit het project betroffen onderwerpen uit alle afdelingen. Dit heeft bijgedragen aan  

het bewustzijn over deregulering in de organisatie.  

 

5. Kanttekeningen 

2.1. Niet alle voorgenomen acties uit het project zijn gerealiseerd. 

Een zestal voornemens uit de drie actieprogramma’s kon niet worden gerealiseerd of in gang 

gezet. Redenen daarvoor waren: inmiddels gewijzigd gemeentelijk beleid, of de maatregel 

bleek na verder onderzoek toch niet geschikt voor Haarlem en in één geval ging het om een 

vergunning die niet kon worden afgeschaft omdat die was gebaseerd op rijksregelgeving. 

Daar tegenover zijn er ook acties gerealiseerd die niet in het oorspronkelijke actieprogramma 

stonden. Het actieprogramma was immers een dynamisch document. 

Na afloop van dit project is er geen ambtelijke aanjager (projectleider) meer in de organisatie 

voor het onderwerp deregulering. Het is aan de nieuwe Raad om te besluiten over een 

eventueel vervolgproject en de daarvoor benodigde ambtelijke inzet.  

 

6. Uitvoering 

Met deze eindevaluatie is het project Minder regels, meer service beëindigd.   

 

7. Bijlagen 

Evaluatie van het project Minder regels, meer service 2010-2014, met daarbij ingesloten de 

evaluatie van het actieprogramma 2013. Plus het totaal overzicht acties 2010-2014. 
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