
 

MOTIE over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 
Art. 27 RvO 
 
            

 
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 

 
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. 
 

 
Onderwerp: Dossierarme verstrekking van voorzieningen of vergunningen 
 

 
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee in vergadering bijeen op 11 februari 2016 
 

 
gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende dat  

- op diverse beleidsterreinen de gemeentelijke organisatie verzoeken en aanvragen 
bereiken, waarop dossiers worden gevormd om de rechtmatigheid van verstrekking 
van voorzieningen en vergunningen te borgen.  

- deze dossiervorming zowel van de ambtelijke organisatie als van de aanvragende 
burger of organisatie de nodige inzet en kosten vergt.  

- ons regelmatig berichten bereiken over zowel een hoge werkdruk bij dossierhouders, 
als irritatie bij aanvragers dat zoveel administratieve “rompslomp” moet worden 
aangeleverd bij een verzoek en mede hierdoor vertraging optreedt. Op sommige 
beleidsterreinen moet bij herhaling en met een vaste interval een hoeveelheid 
bewijsstukken worden aangeleverd om aanspraak te mogen blijven houden op een 
voorziening of vergunning. 

- een vermindering van het aantal en de omvang van dossiers naar verwachting een 
aanzienlijke besparing van tijd, opslagruimte, energie en irritatie bij zowel de 
gemeentelijke organisatie als bij de aanvragende burger of organisatie oplevert. 

 
Voorts overwegende dat: 

- er een verhouding vast te stellen is tussen de kosten die dossiervorming met zich 
meebrengt en het juridische en/of financiële risico wat hiermee wordt afgedekt.  

 
Van oordeel zijnde dat: 

- indien de lasten voor dossiervorming onnodig het mogelijke reële risico overschrijdt er 
een ongewenst effect optreedt. 

- het borgen van de rechtmatigheid niet per definitie een 100% controle vraagt, maar 
mogelijk ook steekproefsgewijs en met hantering van passende risicoprofielen kan 
worden bereikt. 

- verlichting van onnodige administratieve- en financiële lasten voor gemeente, burgers 
en organisaties zeer gewenst is 

 
Constaterende dat, (geciteerd uit het coalitieakkoord): 

- “De coalitie de regeldruk wil terugdringen. Het is goed dat verschillende zaken 
vastgelegd worden en aan bepaalde regels gebonden zijn, maar die moeten geen 
onnodige belemmering vormen voor de woon- en werkdynamiek van ons eiland.”  

- “De medewerkers van de gemeente professioneel, flexibel, klantvriendelijk en 
oplossingsgericht acteren. De gemeente is er voor de burgers, zeker niet andersom.” 

 



 

 
verzoekt het college: 

 Een gericht onderzoek te doen naar de kosten van dossiervorming bij verstrekking 
van voorzieningen en/of vergunningen bij een geselecteerd aantal 
(deel)beleidsterreinen 

 Wettelijke mogelijkheden tot minimalisering of beëindiging van vastlegging van 
bewijsstukken en dossiervorming bij deze beleidsterreinen te onderzoeken (en, indien 
wettelijke ruimte ontbreekt eventueel (tijdelijke) dispensatie aan te vragen) 

 Een pilot te starten met het dossierarm verstrekken van voorzieningen en/of 
vergunningen en hierbij een methode van steekproefsgewijze controle op aanvragen 
te ontwikkelen waarmee de rechtmatigheid wordt geborgd 

 Eventueel in te schatten risico’s in kaart te brengen en deze in de besluitvorming en 
de pilotopzet te betrekken 

 De gemeenteraad na evaluatie van de pilot in te lichten over de resultaten 
 
   
en gaat over tot de orde van de dag. 
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