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Aan de raad, 

1. 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 tot 2014 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. 

In het kader van dit project zijn een viertal werkgroepen aan de slag gegaan waaronder een werkgroep 
meldingen. 

2. Achtergrond 
Sinds de start van het project komt het bij regelmaat voor dat de burger ontevreden is over de 
communicatie of het gemis hiervan rondom het proces van met name meldingen openbare ruimte. Uw 
raad heeft ook diverse malen uw ontevredenheid hierover geuit en verwezen naar het gebruik van een 
Buiten Beter App van naburige gemeenten om de dienstverlening te verbeteren. Toegezegd is dat wij hier 
in het kader van het project Beter Contact naar zullen kijken. 

Ter inzage ligt: 



3. Overwegingen 
De werkgroep meldingen van het project Beter Contact heeft o.a. geïnventariseerd waar verbeteringen 
mogelijk zijn en heeft de huidige leverancier van de door ons sinds 2008 in gebruik genomen applicatie 
Meiddesk uitgenodigd om de mogelijkheden tot verbeteringen te presenteren. Bij deze presentatie werd 
o.a. Mijngemeente App geïntroduceerd, maar ook andere modules die het proces van Meldingen zullen 
versnellen. Deze App is volledig geïntegreerd met de applicatie Meiddesk waardoor meldingen via de App 
direct in de applicatie wordt opgenomen. De status van de melding is voor iedereen direct te volgen. 
Hierdoor kunnen dubbele meldingen worden voorkomen. De behandelaar van de melding kan met behulp 
van de Meiddesk App direct de afhandeling verwerken waardoor het voor iedereen zichtbaar is ( via de 
module Meldingenkaart) dat de melding is afgedaan. Een hele verbetering ten opzichte van de huidige 
situatie waar enkel geautoriseerden de meldingen kunnen verwerken (het komt vaak voor dat de 
verwerking later plaats vindt dan dat de melding daadwerkelijk is afgedaan) en het voor de inwoners vaak 
niet duidelijk is wat de status is van de melding. De module Meldingenkaart zorgt voor een 
realtime/actuele plattegrond op onze website met alle lopende meldingen en gepland onderhoud. 
Omdat er in uw raad diverse malen werd geroepen om een Buiten Beter App is onderstaand het verschil 
aangegeven tussen de Buiten beter App en de Mijngemeente App. 

Buiten beter App 
Voor 

Gratis App voor burgers 
Bekendheid in Nederland 

Tegen 
Geen integratie met Meiddesk 
Geen koppeling met applicatie mogelijk 
Meldingen komen via de mail binnen en moeten handmatig in Meiddesk worden ingevoerd. 
Geen terugkoppeling via de App mogelijk 
Alleen voor meldingen openbare ruimte 

Gemeente App 
Voor 

Integratie met Meiddesk 
Status van Melding is te volgen zowel in de App als op de website (toegankelijk voor andere 
inwoners) 
Berichtgeving gebeurt rechtstreeks via de App 
Gratis voor burgers - niet voor de gemeente 
Niet alleen voor meldingen openbare ruimten (ook personeelszaken/Milieu/Gemeentelijke 
accommodaties/riolering/begraafplaats/dieren etc. etc.) 

Tegen 
De kosten van de diverse modules om het gebruik van de App zo optimaal mogelijk te maken 

4. Middelen 
Naast de eenmalige aanschafkosten van diverse modules moet rekening gehouden worden met een 10o7o 
toeslag om de koppelingen te realiseren en met een communicatiecampagne om het gebruik van de 
Mijngemeente App goed te kunnen laten landen. De totale eenmalige kosten bedragen hiervoor afgerond 
6 40.000,00. 
Voor ICT-investeringen wordt een afschrijvingstermijn van 5 jaar aangehouden. De jaarlijkse 
afschrijvingslasten zijn dan C 8.000,-. In de begroting 2016 is hiermee geen rekening gehouden. Voor ICT 
investeringen wordt, gezien de relatief korte termijn dat ze de begroting belasten, in de regel ten laste van 
de algemene reserve, een dekkingsreserve gevormd. Voorgesteld wordt deze lijn ook nu aan te houden 
en deze investering ten laste van de algemene reserve te brengen. De stand van de algemene reserve 
per 31 december 2015 bedraagt C 2.253.000,- (exclusief het rekeningresultaat 2015). De jaarlijkse 
terugkerende kosten zullen worden meegenomen met de begroting van 2017. 
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5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
De aanschaf van de App is een digitaal middel waardoor het belangrijk is om voor de promotie hiervan 
voor digitale communicatiemiddelen te kiezen. Het is de bedoeling te starten met een digitale 
communicatiecampagne (o.a. Facebook/Twitter/website) De verwachting is niet dat de App gelijk door 
iedereen wordt gedownload. Dit gebeurt als de inwoners van het bestaan afweten en ook daadwerkelijk 
iets willen gaan melden. De kracht zit dan in de herhaling met onze digitale communicatiemiddelen. 
Ook offline zullen middelen (bijv. magneetstickers op het gemeentelijk wagenpark) worden ingezet. Maar 
de focus ligt op de online communicatie. 

7. Voorstel 
Uw raad wordt voorgesteld: 
Een bedrag van 0 40.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf, installatie en 
communicatiecampagne van de Mijn gemeente app en aanverwante modules en deze kosten 
rechtstreeks te dekken uit de Algemene Reserve. 

Hoogachten 
; Burgemeester en wethouders van Steenberge 

:re de loco-secretaris 
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