“Samen maar minder”
Op 15 februari 2006 was de Voedsel en Waren Autoriteit regio Noord gastheer van de studiemiddag van VIDENoord met het thema “Samen maar minder??”.
In de aankondiging van de studiemiddag wordt de insteek van de studiemiddag neer gezet.
In het traject van de ‘Andere Overheid’ worden veel acties ontwikkeld die de rolverdeling tussen de burgers en
de overheid moet veranderen.
De toezichtlast op burgers en instellingen moet worden verminderd. Anderzijds komen er met regelmaat
taakstellingen voor de diverse betrokken departementen om hun doelstellingen uit te breiden, maar wel met
minder capaciteit.
Het Kabinet ondersteunt een motie waarin de toezichtlasten (incl. lasten van inspecties) in deze kabinetsperiode
met 25 % zullen worden verminderd. Er zijn signalen van ondernemers over te veel, onnodig, dubbel en soms
tegenstrijdig toezicht. Het doel zal zijn de toezichtlasten voor de ondernemer substantieel te verminderen. Het
komen tot één Algemene Inspectie- en Controledienst (AICD) voor alle beleidsterreinen is de oplossing, volgens
de Tweede Kamer.
De Kaderstellende Visie op Toezicht 2005 is verwoord in het boekwerk met de titel “Minder last, meer effect”. In
dit boek werk kunt u lezen waar goed toezicht aan moet voldoen.
Vraag is : “Hoever moeten de ministeries gaan in deze veranderende Overheid. Vergaande samenwerking of
vergaande samenvoeging”. Als het aan het Kabinet ligt gaan we toe naar één loket benadering voor
verschillende sectoren.
Na het welkoms woord van Jaap Westerhoff van de VWA, werd het programma door de middagvoorzitter Ko de
Ridder toegelicht.
Aan de hand van stellingen op luchtige wijze gepresenteerd door John Vaneman werd de menig van de
deelnemers getoetst. Door het opsteken van rode of groene kaarten werd de stemming bepaald. Het overgrote
deel van de deelnemers was voor samenwerking en tegen samenvoeging.
De eerste spreker was P. de Lezenne Coulander met zijn toelichting op de “VWA en Programma Andere
Overheid”. De heer de Lezenne Coulander schetst de positie van de VWA in inspectieland. Samenwerking van
de inspecties maakt het Toezicht effectiever en kan de rapportagelast voor het bedrijfsleven verminderen.
Resultaten van samenwerkende inspecties is met name regionaal reeds merkbaar.
De tweede spreker de heer C. Dijkmans, lid van de commissie Sint, geeft een nadere kijk op het rapport
“Kaderstellende Visie op Toezicht”. Hij benadrukte het belang van selectieve en slagvaardige samenwerkend
toezicht. Opvallend was dat hij zijn zorg uitte over de discussie over reorganisatie en samenvoeging van
inspecties met alle onzekerheden voor duizenden betrokken inspectie medewerkers. Worden de
onevenwichtigheden in beleid en regelgeving niet éénzijdig bij de inspectiediensten gelegd, zo vroeg hij zich af.
In werkgroepen worden tegen het licht van de sprekers de stellingen beargumenteerd met als opdracht om in een
Lagerhuis debat het voor en tegen van samenwerking c,q, samenvoeging plenair neer te zetten.
Voordat de deelnemers zich op het debat mogen storten wordt de stemming in de zaal nog even op scherp gezet
middels de gesproken column van Ko de Ridder. In deze column zet Ko de kosten en baten van het Toezicht en
de vindingrijkheid van de ondernemer op kritische wijze neer.
Dit resulteert in een levendige discussie tussen de twee kampen onder aanvoering van John Vaneman en
Meindert Brunia die uiteindelijk onbeslist lijkt te eindigen.
Om te zien of deze middag nog tot een andere zienswijze bij de deelnemers heeft bij gedragen worden de
stellingen nogmaals in stemming gebracht. Duidelijk wordt dat er weinig verschuivingen optreden in de
meningsvorming. Inspecteurs blijken consistent, er zijn slechts enkele kleine verschuivingen in opvatting. De
sprekers hebben de toezichthouders niet echt kunnen bewegen.
De middag wordt onder het genot van een hapje en een drankje informeel afgesloten. Veel collega’s hebben nog
enthousiast met elkaar na gesproken over allerlei boeiende onderwerpen.
Zo kunnen we weer terug zien op een geslaagde middag waar collega toezichthouders met elkaar in contact zijn
getreden en ervaringen hebben kunnen uitwisselen.
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