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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bied ik u met genoegen de handreiking Regelen of niet? aan. De handreiking is bedoeld om u te
.ondersteunen bij het implementeren van de nieuwe VNG-modelverordeningen en bij het aanpakken
van uw overige regelgeving. De handreiking bevat een specifiek onderdeel voor collegeleden,
raadsleden en ambtenaren. De bijgesloten exemplaren zijn bedoeld voor de ambtenaren die betrokken
zijn bij de deregulering van uw regelgeving. De exemplaren voor het college en voor de gemeenteraad
worden separaat verstuurd.

De afgelopen periode heeft de VNG intensief gewerkt aan de deregulering en vereenvoudiging van alle
VNG-modelverordeningen. Een aantal nieuwe modellen is reeds naar u verzonden, de overige
vernieuwde modellen volgen de komende weken (zie voor de planning
www.minderregelsmeerservice.nn. Het resultaat van deze dereguleringsslag is dat 46 procent van de
modellen is afgeschaft, verminderd of vereenvoudigd. Hierdoor gaat de VNG van 147 naar 117
modellen. De administratieve lasten reductie die we hiermee bereiken bedraagt 23 procent
kostenreductie voor burgers en 26 procent kostenreductie voor bedrijven.

Door het gebruik van de modelverordeningen kunt u minstens de genoemde reductiepercentages
halen. In de meeste gevallen kunt u door de wijze van implementatie en uitvoering van de regelgeving
een nog hogere reductie van administratieve lasten behalen. In de handreiking staat beschreven op
welke wijze dat mogelijk is.

Ten behoeve van de aanpak van uw overige regelgeving zijn in de handreiking een afwegingskader en
stappenplan opgenomen. Ook wordt kort ingegaan op de verplichtingen die volgen uit de
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De VNG verbouwt. Vanaf 19 november 2007 is ons tijdelijke bezoekadres: Koningin Marialaan 15-17, 2595 GA Den Haag.



implementatie van de Dienstenrichtlijn.

Wij vertrouwen erop u met deze handreiking te ondersteunen uw regelgeving aan te pakken.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mevrouw mr. S.E. Korthuis
lid directieraad

De handreiking is ook te downloaden via www.minderreqelsmeerservice.nl.
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