
• Bijlage 

 
Hieronder treft u twee overzichten aan met inmiddels getroffen dereguleringsmaatregelen.  
Het eerste overzicht bevat maatregelen naar aanleiding van voorstellen van burgers, instellingen en bedrijven en vanuit de ambtelijke 
organisatie. 
Het tweede overzicht brengt in beeld welke vergunningen uit de Algemene Plaatselijke Verordening zijn vervallen, vereenvoudigd of 
omgezet in een algemene regel. Hierin zijn ook, waar aan de orde, de adviezen van MKB en het ministerie van EZ opgenomen. 
 

1. Overzicht afgesproken dereguleringsmaatregelen  

 

Nr Product Maatregel Beoogd effect Geïmple- 
menteerd  

Resultaat 

 Wet- en 
regelgeving 

    

1* Evenementenvergu
nningen 

Wijziging evenementenartikel in 
APV 
 

Er mogen kleinschalige 
evenementen tot 200 personen  
georganiseerd worden zonder 
dat daar een evenementen- 
vergunning voor aangevraagd 
hoeft te worden. Er moet aan 
algemene voorwaarden worden 
voldaan. Evenement moet 
worden gemeld bij gemeente 
 

J Schatting: Twintig aanvragen per 
jaar minder. Minder legesopbrengst 
+ € 400,--.   

2 Formulier 
evenementen- 
vergunning 

Integratie formulieren APV 
vergunningen 

Evenementenvergunning,  
met voorwaarden en voor- 
schriften toegevoegd voor 
 het plaatsen van terrasmeubilair, 
gebruik geluidsversterkende 
apparatuur, gebruik 
gemeentegrond, optocht 
 
 

N Formulier moet nog aangepast 
worden 



Nr Product Maatregel Beoogd effect Geïmple- 
menteerd  

Resultaat 

3 Brandbeveiligings- 
verordening – 
gebruiksvergun-
ning 
 

Aanpassing brandbeveiligings-
verordening waardoor kleine 
evenementen zonder vergunning 
georganiseerd kunnen worden. 
 

Bij evenementen waarbij 
minder dan 200 personen 
aanwezig zijn hoeft geen 
gebruiksvergunning meer 
aangevraagd te worden. De 
algemene voorschriften met 
betrekking tot brandveilig- 
heid blijven gehandhaafd. 
 

J Stimuleert om kleine evenementen 
te blijven organiseren.Geen 
vergunningsplicht en legeskosten 
meer. De opwaartse spiraal van het 
aantal aanvragen wordt onderbroken, 
waardoor het aantal aanvragen niet 
verder stijgt. De situatie voor de 
gemeente blijft gelijk. Afstemming 
tussen front- en backoffice is 
verbeterd, waardoor dienstverlening 
is verbeterd en de veiligheid 
verhoogd.  

4 Bouwverordening 
+ gebruiksvergun-
ning 

Door invoering gebruiksbesluit 
(waardoor dit onderdeel uit de 
bouwverordening is vervallen) is 
soms sprake van meldingsplicht 
ipv vergunning 

Het aantal gebouwen waarvoor 
een gebruiksvergunning nodig 
is, is minder. 

J Rendement: minder administratieve 
lastendruk. Per  jaar is het aantal 
aanvragen + 10 minder. Regeling is 
sinds 1-11-08 van kracht. 

5 Bodembeheerplan 
(BBP) en 
bodemkwaliteitska
art (BKK) 

BBP en BKK vastgesteld. Groot deel van keuringen 
vervallen waarmee aangetoond 
moet worden dat grond aan 
gestelde eisen voldoet. 
Meldingen van het toepassen 
van licht verontreinigde grond 
komen te vervallen. Hierdoor 
wordt handhaving belangrijker 

J Schatting: Besparing 20 
partijkeuringen hetgeen een 
besparing voor de betrokkenen 
oplevert van + €60.000 per jaar. De  
vrijgekomen ambtelijke capaciteit 
wordt ingezet voor handhaving 

6 Stookontheffing Enkele uitzonderingen 
daargelaten worden er geen 
stookontheffingen meer verleend 

Milieuvriendelijke regeling. 
Voor aanbieders van snoeihout 
wordt redelijk alternatief  
geboden 
 

J Aantal aanvragen per jaar met 200 
verminderd. Hierdoor een 
verminderde legesopbrengst van € 
7.000.  Vermindering administratieve 
last burgers en vermindering inzet 
ambtelijke uren.   



Nr Product Maatregel Beoogd effect Geïmple- 
menteerd  

Resultaat 

7* Kapvergunning Kapbeleid is herzien waardoor 
voor veel meer bomen dan nu 
het geval is geen kapvergunning 
meer noodzakelijk is + lex 
silencio positivo 

Bomen, die niet op de lijst van 
waardevolle bomen 
voorkomen, kunnen zonder 
vergunning gekapt worden. 

J Rendement: 
Burgers hoeven vaak geen 
vergunning meer aan te vragen. Als 
wel aanvrage noodzakelijk is, is lex 
silencio positivo van toepassing 
waardoor afdoeningstermijn beperkt 
blijft tot wettelijke  termijn. 
De legesopbrengsten zijn met 90% 
ofwel € 2.428 verminderd. Het 
betreft + 60 aanvragen per jaar 
minder. Besparing ambtelijke uren 
80 uur per jaar. 

8 WMO - eigen 
bijdrageregeling 

De eigen bijdrageregeling WVG 
is afgeschaft via de vaststelling 
van de WMO verordening 

Er hoeft minder informatie 
verstrekt te worden en het 
bespaart arbeidstijd 

J Er is geen nulmeting verricht zodat 
het rendement niet in cijfers en 
bedragen in beeld is gebracht. Het 
betekent een aanzienlijke verlichting 
van de administratieve lastendruk. 

9 Regeling medisch 
afval – afvalstoffen- 
heffing 2001 

Ambtshalve toekenning van 
korting afvalstoffenheffing i.v.m. 
medisch afval 

Geen herhaalaanvraag 
waardoor administratieve 
lastenverlichting 

J 70 personen hoeven geen 
herhaalaanvrage meer in te dienen. 
M.n. een administratieve 
lastenverlichting voor klant en 
gemeente. Regeling wordt 1-1-2009 
van kracht. 

10 Verruiming 
kwijtscheldingsrege
ling gemeentelijke 
belastingen 

Doelgroep die in aanmerking 
komt voor automatische 
kwijtschelding na één keer 
kwijtschelding gekregen te 
hebben, uitbreiden met AOW 
gerechtigden. Na 3 jaar controle 
of via bestandsvergelijking of 
nieuwe aanvraag. 

Niet elk jaar een aanvrage 
indienen voor doelgroepen 
met een vast laag inkomen 

J Rendement: sterke terugdringing 
van de regeldruk. 
Doelgroep is uitgebreid met AOW 
gerechtigden die één keer 
kwijtschelding hebben gekregen.  
Regeling wordt 1-1-2009 van 
kracht. 



Nr Product Maatregel Beoogd effect Geïmple- 
menteerd  

Resultaat 

11  Speelautomatenver
gunning 

geldigheidsduur verlengd van 1 
naar 3 jaar  

Vermindering administratieve 
lastendruk en kosten. 

J Hoeft niet meer jaarlijks aangevraagd 
te worden. Levert 48 aanvragen en € 
3.360 leges minder op. 

 Procedures     

1 Versnelling 
procedure 
bouwaanvraag 

Vooroverleg: tijdens het 
vooroverleg wordt bouwplan 
integraal getoetst. Dit levert 
tijdwinst op omdat vooroverleg 
en bouwaanvraag door dezelfde 
plantoetser wordt beoordeeld. 

Bouwaanvraagprocedure: 
Bouwbeleidsplan vastgesteld 

Vrijstellingsprocedure: 

Achterstanden op afdeling 
worden weggewerkt waarna het 
doel is om deze verzoeken 
binnen 6 weken af te handelen. 
Om de vrijstellingprocedure art. 
19.3 nog meer te bespoedigen is 
besloten om het afdelingshoofd 
VROG te mandateren in deze te 
beslissen,  zonder tussenkomst 
van de portefeuillehouder. 
Meer aandacht voor verbetering 
coördinatie met andere 
afdelingen 

Een vermindering van de 
afhandelingstijden van het  
totale proces van vooroverleg 
en van de aanvraag lichte- en 
reguliere bouwvergunning en 
van de vrijstellingsprocedure. 
Bij het volgen van 
vrijstellingsprocedures en het 
herzien van 
bestemmingsplannen zal, meer 
dan voorheen het geval was, 
aandacht besteed worden aan 
de coördinatie met andere 
afdelingen als  publiekszaken, 
milieu, bouw, CCT, 
brandweer en VROG 

J De gemiddelde doorlooptijd van 
reguliere bouwvergunningen is in 
2007 teruggebracht naar 40 dagen 
terwijl de wettelijke termijn op 84 
dagen staat. Voor de lichte 
bouwvergunning was de gemiddelde 
doorlooptijd 24 dagen i.p.v. 42 
dagen wettelijk. 
Er wordt efficiënter gewerkt er is 
geen besparing op uren. Het 
financiële voordeel voor de klant is 
per klant verschillend en daardoor 
moeilijk te berekenen.  

2 Welstand Ter optimalisering van de 
werkwijze van Welstandstoetsing 
zijn inmiddels al meerdere 
verbeteringen doorgevoerd. 
Besloten is om Welstand niet af 

Gerealiseerde verbeteringen: 
-alle reguliere bouwplannen 
worden in principe door een 
wekelijkse commissie 
beoordeeld 

J De klant hoeft maximaal 1 week te 
wachten op het advies van Welstand 
nu wekelijks wordt vergaderd. Er 
word op een meer begrijpelijke 
manier gerapporteerd. De aanvrager 
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menteerd  

Resultaat 

te schaffen. -het taalgebruik van de 
adviezen is meer toegesneden 
op de burgers 
-in de adviezen worden 
oplossingsrichtingen en 
vrijblijvende tips gegeven  

kan bij de welstandsvergadering 
aanwezig zijn. 

3 Sneltoetscriteria Er zijn nieuwe sneltoetscriteria 
vastgesteld ter vervanging van de 
in de Welstandsnota opgenomen 
criteria 

In de nota worden de 
bouwplannen genoemd die 
zonder tussenkomst van de 
welstandscommissie getoetst 
kunnen worden aan redelijke 
eisen van welstand 

J Tot juli 2008 voldeden 42 plannen 
aan de sneltoetscriteria. Eind 2008 
worden deze criteria geëvalueerd. 
Het heeft vooralsnog geen invloed 
gehad op het aantal ambtelijke uren. 

4 Audit vier 
processen afdeling 
Milieu en Bouw 
 

De lichte en de reguliere 
bouwvergunning, de milieu-
vergunning en de milieumelding 
zijn aan een audit onderworpen. 
In de procesbeschrijvingen zijn 
enkele wijzigingen aangebracht. 

Aangebrachte wijzigingen 
leiden tot een verbeterde 
taakverdeling tussen front- en 
backoffice. Dit heeft een 
positieve uitwerking op de 
dienstverlening.  

J Eind 2008/begin 2009 vindt algehele 
opschoning plaats van de 
werkprocessen. De wijzigingen na.v. 
de audits worden hierin 
meegenomen. 

5 Milieuaanvragen Ontvankelijkheidsbeoordeling 
terug brengen van acht naar 
twee weken  

Kortere doorlooptijd 
milieuaanvragen 

J Bij de aanvrager is eerder bekend of 
de aanvraag ontvankelijk is. Dit 
betekent een versnelling van het 
proces van 1½ maand. 
 

6 Watertoets Gemeente neemt bij kleine 
plannen binnen stedelijk gebied 
de zorg voor de te creëren 
waterberging over 

Aanvrager hoeft geen 
watertoetsprocedure te 
doorlopen bij kleine plannen 
binnen stedelijk gebied 

J Het resultaat is nog niet inzichtelijk 

7 Bedrijfscontroles Controles zo mogelijk integraal 
uitvoeren. Het streven is om een 
bedrijf één keer te bezoeken met 
alle benodigde disciplines 

Betere afstemming waardoor 
minder overlast voor bedrijven 

J Waar mogelijk worden 
bedrijfscontroles integraal 
uitgevoerd.  



Nr Product Maatregel Beoogd effect Geïmple- 
menteerd  

Resultaat 

8 Afvalinzameling – 
tegen gaan  
afvaltoerisme  
(vraag inwoner) 

Ter voorkoming van 
afvaltoerisme kan een slot op de 
container worden geplaatst 
 

Met slot op container kan door 
derden geen afval in container 
worden gegooid 

J Rendement: beperkt, kan overlast 
voorkomen.  

9 Bezwaarschriften – 
termijnoverschrij-
ding 

Er is een protocol opgesteld 
voor een snellere afhandeling 
van  bezwaarschriften. Ook is 
besloten dat de 
bezwaarschriftencommissie 
frequenter gaat vergaderen.   

Kortere afhandelingstermijn 
bezwaarschriften 

J Maatregelen hebben tot kortere 
afdoeningstermijnen geleid. 

10 WOZ bezwaren Termijn afdoening WOZ-
bezwaren verminderen van 
twaalf naar drie maanden 

Snellere afdoening WOZ 
bezwaren. Er kan ook digitaal 
bezwaar gemaakt worden. 

J Een groot deel van de  ingediende 
bezwaren wordt binnen 3 maanden 
afgewerkt. Rendement voor de 
burger: 

- sneller geld terug bij 
gehonoreerd bezwaar 

- sneller geld terug van waterschap 

- tevreden burger   

11 Vermindering 
aantal aanslagen  
 

De voorlopige aanslag Diftar is 
vervallen. In 2008 onderzoeken 
we of één verzamelaanslag of 
een aanslagbiljet voor 
OZB/afvalstoffenheffing/Diftar 
is te realiseren vanaf 2009 

Het aantal aanslagen is 
verminderd en er ontstaat meer 
duidelijkheid voor de 
inwoners. Het levert de 
gemeente een structurele 
besparing op 

J Rendement:  

- een aanslag minder 

- meer duidelijkheid voor burger 

- meer duidelijkheid in 
kwijtscheldingsregel door 
vervallen voorlopige aanslag 

- jaarlijks worden 11.000 
aanslagen minder verzonden 

12 Vermindering 
aantal automatische 
afschrijvingen 

Het aantal automatische 
afschrijvingen wordt beperkt 
door aanpassing van het 
minimum bedrag 

De burger krijgt minder vaak 
te maken met het afschrijven 
van relatief kleine bedragen. 
Minder afschrijvingen levert de 
gemeente een structurele 

J Rendement:  
Minder irritatie en uitzoekwerk voor 
de klant nu aantal afschrijvingen is 
verminderd. 
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besparing op. De burger houdt 
altijd het recht om een 
betalingsregeling te vragen als 
de betaling van een aanslag in 
twee in plaats van tien 
termijnen problemen oplevert. 

13 Werkproces 
leerlingenvervoer 
 

Het werkproces is geactualiseerd  Het proces kent een zeer korte 
doorlooptijd waarbij de 
beschikkingen in nagenoeg alle 
gevallen binnen één week na 
ontvangst van de aanvraag 
wordt afgegeven 

J Beschikking wordt nagenoeg altijd 
binnen één week afgegeven 

14 Verklaring geen 
bezwaar opstijgen 
luchtballon 

afdoeningstermijn verlaagd van 8 
naar 1 week   

Vermindering administratieve 
lastendruk en kosten. 

J Verlichting administratieve last door 
snelle afdoening aanvraag. 

 
15 Verklaring geen 

bezwaar opstijgen 
helikopter 

afdoeningstermijn verlaagd van 8 
naar 1 week   

Vermindering administratieve 
lastendruk en kosten. 

J Verlichting administratieve last door 
snelle afdoening aanvraag. 

 
16 Projectsubsidierege

ling onderwijs 
Scholen aan het begin van het 
subsidiejaar het beschikbare 
budget ter beschikking stellen en 
toetsing achteraf. Er hoeft geen 
aanvraag meer ingediend te 
worden 

Vermindering administratieve 
lastendruk en kosten voor 
scholen en gemeente. 
Bevordering zelfstandigheid 
scholen 

J Verlichting administratieve last door 
niet hoeven indienen aanvraag. Meer 
zelfstandigheid scholen en meer zicht 
op hoogte beschikbare budget. Geen 
dubbele toets meer (alleen nog 
achteraf). 

17 Afstemming 
subsidie met te 
betalen lasten 
(vraag instelling) 

Deze constructie (de instelling 
betaalt hypotheek en gemeente 
subsidieert) is noodzakelijk. 
Proces is verbeterd. 

Betaling subsidie direct na 
betaling hypotheek 

J Rendement: 
Omdat verrekening niet mogelijk is 
wordt subsidie direct na betaling 
hypotheek betaald 

18 Ontheffing ver- 
gunningsplicht 
jaarlijks terugke- 

Verenigingen en instellingen 
hoeven, voor een jaarlijks 
terugkerende collectevergun- 

Vermindering administratieve 
lasten zowel in tijd als 
financieel 

J Rendement: 
Vooral administratieve 
lastenvermindering voor 
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rende inzamelings- 
activiteiten 
verenigingen 
(verzoek scouting 
Heesch) 

ning, nog maar één keer een 
legesvrije vergunning aan te 
vragen waarna deze een 
permanente werkingsduur heeft.  

verenigingen. Voor de eerste 
aanvraag wordt geen leges meer 
geheven. 

19 Digitalisering 
 

Inmiddels kunnen enkele 
producten, met gebruikmaking 
van DigiD en een internetkassa, 
volledig digitaal verstrekt 
worden. De digitale balie wordt 
uitgebreid met geschikte 
producten. Zodra DigiD voor 
bedrijven beschikbaar komt 
wordt dit ingevoerd. Het 
gebruik van de digitale balie 
wordt doorlopend gepromoot. 
 
 

Via het elektronisch loket is de 
gemeente 24 uur per dag voor 
haar klanten bereikbaar. Het 
streven is om zoveel mogelijk  
producten digitaal te kunnen 
leveren. Dit is in het voordeel 
van zowel klant als gemeente. 

J Rendement: 
Gemeente wordt via digitalisering 
dichter bij klant gebracht en is 
doorlopend bereikbaar. Over vrijwel 
alle producten is informatie op 
internet aanwezig. In de toekomst 
wordt het aantal producten, dat 
volledig digitaal afgehandeld kan 
worden, uitgebreid. 

20 Pilot pre-
mediation 

Bij bezwaren en klachten die 
zich daarvoor lenen de klant 
actief benaderen om samen met 
de klant te achterhalen wat er 
‘achter’ een bezwaar of klacht zit 
zodat er ruimte kan ontstaan om 
naar een alternatieve 
oplossingsmogelijkheid te 
zoeken. 

We willen hiermee een grotere 
klanttevredenheid bereiken en 
de kwaliteit van de oplossingen 
vergroten. Tevens willen we 
ook het volledig doorlopen van 
formele bezwaar- en 
klachtenprocedures 
terugdringen. 
 

J (pilot in 
2009) 

In het najaar 2009 zal een eerste 
evaluatie plaatsvinden. 

* komen ook voor op overzicht 2 

 

 



2. Overzicht deregulering vergunningen APV 

De VNG is een nadere beschouwing gestart van de gemeentelijke regels. Allereerst heeft de VNG alle vergunningen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) tegen het licht gehouden. Het betreft 18 bepalingen met een vergunningvereiste. Een groot deel van deze 
18 vergunningen zijn gewijzigd in de model APV. De vergunningen zijn volledig geschrapt, vervangen door een melding of een algemene 
regel, vereenvoudigd of ongewijzigd gebleven. 
De adviezen zijn via een wijziging van de APV in december 2007 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. 
                                                                                                                                                                                                                                                               
In onderstaand overzicht is zichtbaar welke wijzigingen in de APV ter besluitvorming aan de raad voorgelegd zijn. In het overzicht zijn, 
waar aan de orde, ook de adviezen van het MKB en het ministerie van Economische Zaken aan de VNG opgenomen. 
 

Nr. Vergunning Advies MKB - EZ Advies VNG Besluit raad Resultaat 

1 Vergunning voor 
dienstverlening. 

 vergunning volledig 
schrappen 

voorstel VNG 
overgenomen 

Het betreft diensten zoals glazenwassers, 
scharensliep e.d.. De verwachting is niet 
dat dit tot een toename leidt van 
dienstverleners in Bernheze. Rendement 
gemeente nihil. 

2 Vergunning voor 
alarminstallaties 

 vergunning volledig 
schrappen 

voorstel VNG 
overgenomen 

Verwacht wordt dat dit niet leidt tot 
overlast. Rendement gemeente nihil. In 
het verleden geen aanvragen ingediend 

3 Vergunning voor 
voorwerpen op of aan 
de weg, inclusief 
terrasvergunning 

Vervang vergun-
ningstelsel door 
algemene regel 

vergunning vervangen 
door algemene regel of 
alternatief 
vergunningenstelsel 

vergunning 
vervangen door 
alternatief 
vergunningstelsel 

Vergunningsplicht is gehandhaafd. 
Invoering van algemene regel zou tot 
problemen leiden in de handhaving. Wel 
lex silencio positivo en vergunningverle- 
ning voor onbepaalde tijd.  

4 Uitritvergunning  vergunning vervangen 
door melding 
 

Besloten is tot 
melding, mits aan 
bepaalde voorwaar- 
den is voldaan 

Er hoeft geen aanvraag meer 
ingediend te worden mits aan 
voorwaarden is voldaan. Hoeveel 
uitritvergunningen minder  
Rendement nog niet in beeld. 

5 Vergunning voor 
voorwerpen op of aan 
water 

 vergunning vervangen 
door melding 

voorstel VNG 
overgenomen 

Melding geeft voldoende waarborg voor 
openbare orde en veiligheid op het 
water. Rendement beperkt. 



Nr. Vergunning Advies MKB - EZ Advies VNG Besluit raad Resultaat 

6 Vergunning 
handelsreclame 

Gevelreclame 
toestaan, mits niet 
in strijd met 
algemene regels 

vergunning voor 
onverlichte reclame 
vervangen door algeme- 
ne regel/vergunning 
voor verlichte reclame 
handhaven 

voorstel VNG 
overgenomen 

Er hoeft geen vergunning meer 
aangevraagd te worden voor onverlichte 
reclame 

7 Ventvergunning  vergunning vervangen 
door algemene regel 

voorstel VNG 
overgenomen 

Er hoeft geen ventvergunning meer 
aangevraagd te worden 

8 Kapvergunning  vereenvoudiging 
vergunningenstelsel + 
toepassing lex silencio 
positivo: kapvergunning 
vereist voor bomen op 
bomenlijst 

voorstel VNG 
overnemen zodra 
bomenlijst gereed is. 
(Is nog niet met 
APV wijziging 
december 2007 
meegenomen) 

Burgers hoeven vaak geen vergunning 
meer aan te vragen. Als wel aanvrage 
noodzakelijk is is lex silencio positivo 
van toepassing waardoor 
afdoeningstermijn beperkt blijft tot 
wettelijke  termijn. 
De legesopbrengsten zijn met 90% ofwel 
€ 2.428 verminderd. Het betreft + 60 
aanvragen per jaar minder. Besparing 
ambtelijke uren 80 uur per jaar. 

9 Standplaatsvergunning  vereenvoudiging 
vergunningenstelsel 

voorstel VNG 
overgenomen 

Opzet is verbeterd en vereenvoudigd. 
Administratieve lastenverlichting.  

10 Vergunning voor 
feest, muziek en 
wedstrijd op of aan de 
weg 

 Vergunningsplicht 
vervangen door 
algemene regel. Feest,  
muziek en wedstrijd 
onder evenementen-
bepaling brengen 

Vergunningsplicht 
handhaven. Wel lex 
silencio positivo en 
vervallen details.  

Afgifte vergunning binnen  
afdoeningstermijn en zo mogelijk afgifte 
voor onbepaalde tijd en 
vrijstellingsmogelijkheid voor zaken die 
geen overlast geven 

11 Optochtenvergunning  optocht onder 
evenementenbepaling 
brengen 

voorstel VNG 
overgenomen 

Vereenvoudiging van regelgeving. De 
optochtvergunning is geschrapt en 
ondergebracht bij de 
evenementenbepalingen.  

 
 



Nr. Vergunning Advies MKB - EZ Advies VNG Besluit raad Resultaat 

12 Evenementenver-
gunning 

 reikwijdte 
vergunningenstelsel 
inperken: eendaagse 
evenementen 
meldingsplicht 

voorstel VNG 
overgenomen 
voor kleinschalige 
evenementen  
(< 200personen) 

Vermindering administratieve lastendruk 
en wegvallen legeskosten. 
Er mogen kleinschalige evenementen tot 
200 personen  georganiseerd worden 
zonder dat daar een 
evenementenvergunning voor 
aangevraagd hoeft te worden. Er moet 
aan algemene voorwaarden worden 
voldaan. Evenement moet worden 
gemeld bij gemeente. 

13 Horeca-exploitatie 
vergunning 
 

Vergunning 
schrappen 

reikwijdte vergunning- 
enstelsel inperken en 
geldigheidsduur 
verlengen 

vergunning volledig 
geschrapt 

Rendement: nihil (plaatselijke horeca 
geeft zelden tot nooit aanleiding tot 
verstoring van openbare orde. Bij 
openbare ordeverstoring is tijdelijke 
sluiting mogelijk ogv ander APV artikel). 

14 Vergunning voor ter 
beschikking stellen / 
hebben consumenten- 
vuurwerk 

 vergunning handhaven 
en geldigheidsduur 
verlengen 

Vergunning volledig 
geschrapt 
(voldoende geregeld 
via milieuregels) 
 

Rendement: vermindering 
administratieve lasten en vervallen leges. 

15 Vergunning voor 
seksinrichtingen 

 vergunning handhaven 
en geldigheidsduur 
verlengen 

voorstel VNG 
overgenomen.  

Rendement zeer beperkt. Er is maar 
ruimte voor 1 inrichting. Momenteel 
geen inrichting aanwezig. 

16 Collectevergunning  vergunning handhaven 
en geldigheidsduur 
verlengen 

Verlenging geldig- 
heidsduur is al over- 
genomen. Voortaan 
wordt doorlopende 
vergunning 
afgegeven 

Rendement: Vermindering 
administratieve lasten. Bespaart 
jaarlijks aanvragen. 

17 Snuffelmarkt 
vergunning 

 vergunning handhaven 
en geldigheidsduur 
verlengen 

voorstel VNG 
overgenomen 

Rendement: Vermindering 
administratieve lasten. Bespaart 
jaarlijks aanvragen. 
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18 Vergunning voor 
speelgelegenheden 
(casino e.d.) 

 vergunning handhaven 
en geldigheidsduur 
verlengen 

voorstel VNG 
overgenomen 

Rendement : Nihil. Vergunning nog 
nooit afgegeven. 

  


