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Rekenkamercommissie: gemiddelde doorlooptijd bouwaanvragen is kort

Coevorden handelt bouwaanvragen
klantgericht en effectief af
De gemeente Coevorden handelt bouwaanvragen klantgericht en effectief af. Dat
concludeert de Rekenkamercommissie Coevorden in het rapport ‘Bouwen met
vertrouwen’. Klanten zijn tevreden en de afhandeling van de aangevraagde
bouwvergunningen duurt duidelijk korter dan de gemeente er volgens de wet over mag
doen. Op onderdelen is echter verbetering mogelijk. Vooral de afwikkeling van
bezwaren duurt te lang.
De korte doorlooptijd komt volgens de Rekenkamercommissie doordat het bouwloket, dat ongeveer
zeshonderd bouwaanvragen per jaar afhandelt, een goede en slagvaardige organisatie kent. De
bevoegdheden liggen laag in de organisatie, waardoor de doorlooptijd van bouwaanvragen gemiddeld
kort is.
Tevreden
De Rekenkamercommissie heeft onder meer een telefonische enquête onder 76 aanvragers van
bouwvergunningen in de gemeente Coevorden gehouden. Daaruit blijkt dat de aanvragers tevreden
zijn over de afhandeling van hun bouwaanvragen. Ze gaven de gemeente gemiddeld een 7,4, terwijl
dat in andere onderzochte gemeenten gemiddeld slechts een 6,6 was. Op alle onderdelen van de
bouwvergunningverlening scoort de gemeente gelijk aan of hoger dan vijf andere onderzochte
gemeenten.
Aanbevelingen
De Rekenkamercommissie vindt dat veel zaken toch nog beter kunnen. Zij doet elf aanbevelingen over
zaken die beter kunnen. Zo adviseert de commissie om het bouwloket ruimer open te stellen,
waaronder tenminste één avond of op zaterdag. Het bouwloket is nu iedere werkdag van 8.30 – 12.00
uur en daarnaast op donderdag van 16.00 – 18.00 uur geopend. Uit de enquête bleek, dat de aanvragers
van bouwvergunningen hierover relatief ontevreden waren. Ook beveelt de commissie aan dat de
onafhankelijke bezwarencommissie sneller uitspraak doet, als een aanvrager bezwaar heeft
aangetekend. Nu duurt dat gemiddeld 18,5 weken en dat is zelfs langer dan de wettelijk toegestane
termijn van 14 weken. Tot slot voldoet het legesstelsel niet meer aan de jurisprudentie. Nu is het zo dat
aanvragers een hoger legespercentage betalen als het bouwproject duurder is dan Є50.000,-. De
rechter heeft bepaald dat dit andersom moet zijn: aanvragers voor dure bouwprojecten moeten een
lager legespercentage betalen dan aanvragers voor goedkope projecten. De elf aanbevelingen zijn
gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Dat moet zich nog uitspreken over het
merendeel van deze aanbevelingen.

De Rekenkamercommissie Coevorden
De Rekenkamercommissie is in 2006 ingesteld en bestaat op dit moment uit een gemeenteraadslid en
drie leden van buiten de gemeenteraad. Zij ondersteunt de gemeenteraad door te onderzoeken of het
gemeentelijke bestuur efficiënt, effectief en volgens de regels heeft gehandeld. De
Rekenkamercommissie is onafhankelijk van het gemeentelijke apparaat, zodat zij vrij is om haar
oordeel uit te spreken.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
De Rekenkamercommissie Coevorden biedt het rapport op dinsdag 8 april om 19.15 uur aan de gemeenteraad
aan, direct voorafgaand aan de raadsvergadering. De vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom
daarbij te zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamercommissie
Coevorden, de heer Wim ten Hove (06-23 91 71 81, wamtenhove@hetnet.nl). Hij is direct na de aanbieding van
het rapport beschikbaar voor de pers.

