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Aan de Raad, 

In de vergadering van 29 januari 2015 is naar aanleiding van de behandeling van de motie van de W D 
inzake "contact met burgers" toegezegd dat er een schriftelijke toelichting zou komen op het project 
"Beter Contact". 

Inleiding 
Het raadsprogramma spreekt van een dienstverlening die gaat van "nee want" naar "ja mits". Vragen en 
verzoeken moeten kunnen rekenen op een meewerkende en meedenkende gemeente, die zijn afspraken 
nakomt. 

Uit diverse onderzoeken uit het verleden (Benchmarking Publiekzaken, Waar staatje gemeente en een 
onderzoek van de Kamer van Koophandel) kwam Steenbergen qua dienstverlening goed voor de dag. 
Deze resultaten kunnen veelal worden toegewezen aan de levering van onze balieproducten en aan de 
behandeling van onze klanten op de diverse kanalen. Resultaten uit het verleden geven echter geen 
garantie voor de toekomst. 

Wij realiseren ons dat door wet- en regelgeving en het beschermen van het algemeen belang het niet 
altijd mogelijk is om iedereen van dienst te kunnen zijn. Daarnaast zijn we ons ook ervan bewust dat er 
weieens fouten worden gemaakt. 

Om invulling te geven aan het raadsprogramma en om de dienstverlening te optimaliseren zijn we gestart 
met het project Beter Contact. 

Doelstelling Project Beter Contact 
Het in beeld brengen van de prestaties van de interne en externe dienstverlening van de gehele 
gemeentelijke organisatie en waar nodig deze te optimaliseren met als doel beter aan te sluiten bij de 
eisen en wensen van de interne en externe klanten. 

Omschrijving 

Het project behelst 3 blokken, te weten: 

Houding en Gedrag 
Een belangrijk onderdeel van de prestatie van de dienstverlening heeft te maken met houding en gedrag, 
van de medewerkers. Hieraan wordt dan ook ruim aandacht geschonken. Hierin ligt ook een belangrijke 
bijdrage aan het contact met onze klanten. Per slot van rekening willen we tevreden klanten ook al is de 
boodschap niet leuk. 



Plan Do Check Act 
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige prestaties en in de gewenste prestaties, Gedurende de 
looptijd van het project (collegeperiode) zullen er diverse metingen plaats vinden. Op basis van de 
resultaten wordt bezien of er verbeteringen/veranderingen nodig zijn. Nadat de verbeteringen en 
aanpassingen zijn geïmplementeerd kunnen er vervolgens weer metingen plaats vinden zodat er sprake 
is van een proces met een continue monitoring. 

Processen 
Het is van belang dat er van diverse producten procesbeschrijvingen komen en dat deze door onze 
LEAN - experts LEAN (het efficiënt maken van een proces door o.a. overbodige acties/handelingen eruit 
te halen) worden gemaakt. Daarbij zullen wij zoveel als mogelijk is rekening houden met uw wens tot 
minder regelgeving. 

Wat gaan we doen 
Dienstverlening zowel intern als extern behelst vele aspecten. We hebben ervoor gekozen om te starten 
met 4 onderdelen: 

Kwaliteitshandvest 
Dit betreft met name de monitoring van de diverse kanalen waarmee wij contact hebben met onze 
burgers. Concreet: balie, telefoon, brieven en e-mail en website. 
Hiervoor zijn in het kwaliteitshandvest al wel een aantal normen dan wel kwaliteitsindicatoren vastgesteld. 
Omdat het handvest al weer enige jaren oud is zal er gekeken moeten worden of deze niet moet worden 
geactualiseerd en moet worden gemoderniseerd. Te denken valt aan normstelling voor het gebruik van 
social media (facebook/twitter/app's), uitbreiding van het handvest met meer productnormen etc. 

Vergunningen 
Dit betreft een breed scala aan producten waarbij gedacht kan worden aan omgevingsvergunningen, 
evenementenvergunningen, overige vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, 
drank- en horecavergunningen etc. Aan de hand van de 3 blokken zullen deze producten onder de loep 
worden genomen en geoptimaliseerd. 

Bezwaren 
Jaarlijks worden er diverse bezwaren ontvangen welke door de bezwarencommissie of door ons college 
behandeld wordt. Gelet op de 3 blokken zal niet alleen op het proces rondom bezwaarschriften worden in 
gegaan maar ook naar het proces voorafgaand aan het proces van het bezwaarschrift. 

Meldingen/klachten 
Dagelijks komen meldingen dan wel klachten binnen inzake de openbare ruimte maar ook op andere 
terreinen komen meldingen en klachten binnen. Binnen het project zal het totale proces rondom het 
binnenkomen en het afhandelen van meldingen inclusief de klantcontacten en terugkoppeling tegen het 
licht wordt gehouden. Hierbij zullen ook ontwikkelingen worden meegenomen zoals een "buiten beter 
app . 

Kwaliteitshandvest Vergunningen Bezwaar Meldingen 
Houding en 
Gedrag 
Plan/Do/Check/Act 
Processen 
Wij zijn inmiddels met het project gestart. Gelet op de diversiteit van de dienstverlening is er gekozen voor 
een integrale werkgroep welke verdeeld is over de 4 aandachtsvelden. 
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Wij zullen uw raad op de hoogte houden van het proces waarbij wij aan zullen sluiten bij de Planning en 
Control Cyclus. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, del 

\ 

Vos gers 
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