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Amendement - Tempo maken met het vereenvoudigen van vergunningprocedures   
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 november 2022, besluit beslispunt 1 van 
het ontwerp-raadsbesluit bij het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2023’ als volgt aan te vullen: 
 

1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat op pagina 21, onder 1.6.2 ('Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en 
procedures rondom de verstrekkingen van vergunningen. De administratieve lasten voor 
initiatiefnemers nemen waar mogelijk af') de teksten van 1.6.2.1 en 1.6.2.2. als volgt worden 
gewijzigd: 
 
1.6.2.1 De adviezen uit het klanttevredenheidsonderzoek vergunningen en 
haalbaarheidsonderzoeken implementeren in de organisatie om zo de dienstverlening richting 
inwoners te verbeteren. 
Kwaliteit (toelichting) 
In 2024 onderzoek, uitvoering 2025-26 
1.6.2.1 We onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden 
vereenvoudigd. We leggen hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad (tijdsplanning 2023 
onderzoek, uitvoering 2024-2025). 
 
1.6.2.2 Op basis van de afwijzingsgronden van initiatieven kijken in hoeverre de geldende regels 
knellend zijn om maatschappelijk initiatief toe te staan. 
Omschrijving (toelichting) 
De benodigde aanpassingen meenemen in het omgevingsplan van het gebied. Als input 
gebruiken we de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek dat in 2022 is uitgevoerd 
Kwaliteit (toelichting) 
Start in 2025 
1.6.2.2 We onderzoeken of het proces rondom de verstrekking van een vergunning dan wel 
een haalbaarheidsverzoek efficiënter kan worden ingericht. Dit doen we in samenhang met 
het werkproces initiatieven van gebiedsgericht werken. Als input gebruiken we de resultaten 
uit het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2022 is uitgevoerd (tijdsplanning 2023). 

 
Toelichting 
De indieners van dit amendement vinden het van belang dat op voortvarende wijze met het 
vereenvoudigen van de eisen en procedures rondom het verstrekken van vergunningen en het 
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terugdringen van de administratieve last aan de slag wordt gegaan. Een afronding van deze ambitie in 
2026 is te laat. En wel om de volgende redenen: 
 
• gecompliceerde vergunningprocedures met een grote administratieve last zijn tijdrovend, kosten 

veel tijd en leiden tot frustratie onder inwoners en ondernemers. Ook levert dit werklast op voor de 
gemeente; 

• er wordt de aankomende jaren flink extra geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie zodat de 
organisatie de goede dingen voor Woerden kan doen. Vereenvoudigde processen schelen werk; 

• er recent een klanttevredenheidsonderzoek naar het afdoen van aanvragen op het gebied van 
ruimtelijke ordening en vergunningverlening heeft plaatsgevonden. De uitkomsten bieden 
ongetwijfeld handvatten voor verbeteringen.  

 
De voorgestelde wijziging is naar inhoud gelijk als voorgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders in zijn pre-advies van 15 november 2022 op een aangekondigde motie met gelijke strekking. 
Die motie is met dit amendement komen te vervallen en wordt dus niet meer ingediend. 
 
In bovengenoemd pre-advies heeft het college een raadsinformatiebrief voor het tweede kwartaal van 
2023 aangekondigd dat de raad nader zal worden geïnformeerd over de te zetten stappen en de 
behorende tijdsplanning. 
 
Het collegewerkprogramma (CWP) is van het college en ter kennisname van de raad gebracht. Indien 
onderhavig amendement op de programmabegroting wordt aangenomen, zal naar verwachting het 
college de inhoud van het CWP hierop aanpassen. 
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