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Nummer BD2017-015997
Directie directie sb
Dienst rve dienstverlening

 Gemeente Amsterdam
Raadscommissie voor Algemene Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Juridische 
Zaken, Communicatie, Project 1012, Dienstverlening, Bestuurlijk Stelsel en 
Raadsaangelegenheden

Ter kennisneming voor de commissievergadering 
van 11 januari 2018

AZ

Portefeuille 26
Agendapunt TKN 11
Datum besluit B&W 5 december 2017

Onderwerp

Kennisnemen van Programma Minder Regeldruk – Analyse vergunningen en 
ontheffingen en tweede voortgangsbericht.

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van

bijgaande brief waarin de commissie per doelstelling van het programma Minder 
Regeldruk wordt geïnformeerd over de voortgang alsmede het Rapport “Analyse 
regeldruk- en dereguleringspotentieel bij vergunningen en ontheffingen”.

Wettelijke grondslag

Gemeentewet 169

Bestuurlijke achtergrond

Op 30 maart 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het programma Minder 
Regeldruk. In het programma staat dat het college de raad informeert over de 
voortgang. Op 16 mei jl. heeft de commissie AZ een eerste voortgangsbericht van het 
college gekregen waarin is toegezegd dat in het najaar 2017 een tweede 
voortgangsbericht volgt. Op 7 december 2017 is de brief verstuurd via de dagmail.

Reden van agendering

In het programma staat dat de commissie wordt geïnformeerd over de voortgang. In 
de brief van 16 mei jl. is toegezegd dat in het najaar 2017 een tweede 
voortgangsbericht wordt gestuurd.

Uitkomsten extern advies

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd 1) Brief aan de commissie AZ over de voortgang van het programma Minder 
Regeldruk, inclusief bijlage ‘voortgang per doelstelling’
2) Rapport “Analyse regeldruk- en dereguleringspotentieel bij vergunningen en 
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ontheffingen”
Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Martin van der Linden, 06 534 00 691, m.van.der.linden@amsterdam.nl 
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