Rekenkamercommissie Meerssen
‘Kloof tussen gemeentebestuur en ambtelijk apparaat bij uitvoering
bouwvergunningbeleid’

PERSBERICHT

Binnen de gemeente Meerssen bestaan verschillen van mening tussen het bestuur en de
ambtenaren van de afdeling bouwen en milieu over de wijze waarop bouwvergunningen moeten
worden verleend. Het Meerssense gemeentebestuur hanteert bij de gemiddeld tweehonderd
bouwaanvragen per jaar het principe ‘ja, tenzij.’ De wensen van de inwoners staan hierbij
centraal. Ambtenaren van de afdeling worstelen met dit beleid als ze worden geconfronteerd
met van de standaardpraktijk afwijkende aanvragen.
Dit zijn de belangrijkste conclusies van een op verzoek van de gemeenteraad uitgevoerd onderzoek van de
rekenkamercommissie Meerssen. De rekenkamer doet in haar onderzoek aanbevelingen om deze kloof te
dichten.
Onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder tweehonderd inwoners van Meerssen die een
bouwvergunning hebben aangevraagd. Uit de enquête blijkt dat de ambtenaren van de afdeling bouwen en
milieu meer zouden moeten meedenken met de klant. Snelheid en duidelijkheid zijn andere belangrijke
wensen. Inlevingsvermogen wordt vaak gemist. De rekenkamer stelt in het onderzoek „Ja, tenzij... Feiten en
beleving bij de verlening, toezicht en handhaving van bouwvergunningen Meerssen‟ dat de klantgerichtheid
van de afdeling nog verbeterd kan worden. Het „Ja, tenzij ...‟ beleid houdt in dat de gemeente met de wensen
van de burgers moet meedenken, tenzij dit echt niet kan. In concrete situaties maakt dat de ambtenaren soms
onzeker. Wensen van burgers zijn immers niet altijd realiseerbaar. Het college draagt het „Ja, tenzij ...‟beleid
wel intern en naar de inwoners uit, maar de ambtenaren worstelen nog met de reikwijdte en concrete invulling.
Het onderzoek “Ja, tenzij……” is te vinden op de website van de rekenkamer: www.rekenkamercie-zl.nl
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