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Onderwerp Procesvoorstel amendement "Minder regels - Minder handhaving'' 

Geachte leden van de raad. 

Aanleiding 
Bij de behandeling van de begroting 2015-2019 is een amendement aangenomen 
waarbij een deel van de door het college voorgestelde begroting in programma 6.3 
(openbare orde en veiligheid) niet is geaccordeerd. Hierbij gaat het om de invulling 
van de bezuiniging op "regelgeving en bijbehorende handhaving" voor de jaren 
2015 en verder. De raad is van mening dat het voorstel van het college niet in 
overeenstemming is met het door de raad bepaalde kader, zoals opgenomen in het 
coalitieakkoord. Het college heeft toegezegd in de aanloop van de Kademota met 
een nieuw voorstel te komen en de raad bij het maken van dat voorstel te betrekken. 
In deze brief doen wij een procesvoorstel, om te komen tot een nieuw raadsbesluit 
over "minder regels - minder handhaving". 

Procesvoorstel 
Er ligt al veel informatie op basis waarvan het voorstel in de programmabegroting 
2015-2018 is tot stand gekomen. De bedoeling van het nu te lopen proces is om de 
overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de gemaakte keuzes met de 
raad te delen. Daarbij worden tevens altematieven op een rij gezet, met de 
mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele gevolgen van het verminderen van 
regels en handhaving. Vervolgens is het aan de raad om op basis van alle 
beschikbare informatie een afgewogen besluit te nemen. 
Het proces begint met een startnotitie. De startnotitie bevat dan de achtergrond van 
het onderwerp in het coalitieprogramma, de uitgangspunten voor de discussie, en de 
opzet van de keuzes die gemaakt kunnen worden. Deze startnotitie wordt 
besproken in de commissie bestuur. 
Aan de hand van deze eerste sessie met commissie bestuur wordt de notitie 
aangevuld met de uitkomsten van de discussie. In een tweede bespreking in de 
commissie wordt vervolgens meer invulling en richting gegeven aan het 
uiteindelijke raadsbesluit. Aan de hand van de uitkomsten van deze tweede 
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. bespreking wordt een concept raadsstuk opgesteld waarin de daadwerkelijke keuzes 
worden voorgelegd aan de voltallige raad. Deze raadsbijeenkomst moet dan vóór de 
begrotingsbehandeling plaatsvinden. 

Planning 
Startnotitie in college vaststellen 31 maart 
Bespreking startnotitie commissie bestuur 9 april 
Tussentijdse commissiebehandeling discussie 13 mei 
commissiebehandeling concept raadsstuk 18 juni 
(reservedatum) commissie bestuur raadsstuk 27 augustus 
Vaststellen raadsstuk in raad 10 september 
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Met deze planning wordt beoogd de discussie over het amendement af te ronden 
vóór de Kademota en komt de uitwerking in een raadsbesluit na de Kademota, maar 
vóór de Begroting. Als dit leidt tot aanpassing in gemeentelijke regelgeving dan kan 
dat in de verordeningen verwerkt worden vóór 1 januari 2016. 

Parallele trajecten 
Parallel aan dit traject lopen ontwikkelingen in de stad over het vereenvoudigen van 
het regime rond terrassen en rond de sluitingstijden horeca. Deze trajecten sluiten 
aan op de discussies over "minder regels - minder handhaving". Waar mogelijk 
wordt getracht deze trajecten op elkaar af te stemmen. 
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