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Betreft meldpunt regelknelpunten bevolkingsdaling

Nederland wordt in verschillende regio's geconfronteerd met de gevolgen van
demografische veranderingen. Bevolkingsdaling oftewel krimp stelt ons daarmee
voor nieuwe uitdagingen. In steeds meer krimpregio's werken provincies en
gemeenten aan verschillende aanpakken om de bevolkingskrimp goed te
begeleiden, Om de leelbaarheid in deze zogeheten krimpgebieden te behouden of
te borgen zijn soms innovatieve oplossingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe
flexibele woonvormen. Ten aanzien van de voorzieningenstructuur nemen regio's
ook stappen om deze beter te laten aansluiten op de huidige en toekomstige
samenstelling en spreiding van inwoners, denk hier bijvoorbeeld aan
samenwerkende zorgi nstellingen.

In het verleden is gebleken dat maatschappelijke organisaties, bedrijven, maar
ook burgers bij het zoeken naar creatieve oplossingen zich belemmerd kunnen
voelen door bestaande regelgeving. Veranderende omstandigheden nopen
overheden om kritisch te kijken naar hun regelgeving en die waar nodig bij te
stellen. Om regelknelpunten goed aan te kunnen pakken, roept het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maatschappelijke instellingen,
bedrijven en burgers op om voorbeelden van hinderlijke regelgeving die
krimpoplossingen in de weg staan te melden. Dat kan via de website van het
landelijke Kennisplein Krimp :

www.vanmeernaa rbeter. n I / meldou ntreo eloevinq
Op 1 juli 2011 is het meldpunt opengesteld.

Via dit meldpunt kan op een eenvoudige manier aangegeven worden van welke
regelgeving men last enlaaft bij de aanpak van krimpgerelateerde opgaven.
Ontvangen meldingen worden doorgegeven aan de organisatie die voor het
betreffende knelpunt verantwoordelijk is. De indiener wordt op de hoogte
gebracht van de voortgang. Mogelijke oplossingen worden uiteindelijk ook
gepubliceerd op de website. De website biedt ook de mogelijkheid te reageren op
reeds ingediende meldingen of aan te geven dat een melding herkenbaar dan wel
van toepassing is op uw praktijk. Gegevens van melders worden uiteraard niet
bekend gemaakt,
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