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Aan de Raad, 

In 2015 zijn we gestart met het project Beter Contact. Doelstelling van het project is om de prestaties van 
de interne en externe dienstverlening van de gehele gemeentelijke organisatie in beeld te brengen en 
waar nodig te optimaliseren met als doel beter aan te sluiten bij de eisen en wensen van de interne en 
externe klanten. Via een aantal nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over de vorderingen binnen 
het project. 

Kwaliteitshandvest 
Het afgelopen jaar is het bestaande handvest met servicenormen uit 2009 grondig herzien. Buiten het 
tekstueel verduidelijken van de normen is ook het digitale kanaal toegevoegd aan het handvest. Dit was 
een noodzakelijke wijziging omdat we ons in 2016 veel meer gericht hebben op digitale communicatie. Zo 
zijn we met ingang van 1 juli 2016 gestart met een nieuw communicatiekanaal" Whats App ". Er is een 
applicatie beschikbaar waarin wij de Whats App en andere social media kunnen monitoren en we op deze 
wijze continue kunnen inspelen op actuele onderwerpen binnen de gemeente. Vanaf de start zijn er tot 1 
december 986 berichten binnen gekomen. Het kanaal wordt dus goed benut. Opvallend is de variëteit aan 
soorten vragen, waar verwacht werd dat wij eenvoudige vragen zouden ontvangen, is het tegendeel vaak 
het geval. Het nieuwe kwaliteitshandvest zal met ingang van 1 januari 2017 in werking treden en wordt 
bekend gemaakt op onze gemeentelijke website. Zoals in de begroting al aangegeven gaan wij op basis 
van dit kwaliteitshandvest diverse KPľs gaan vaststellen om daar in 2017 op te gaan sturen en te acteren. 
Eind 2016 is de nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd. Met deze nieuwe centrale vergroten wij de 
bereikbaarheid voor onze inwoners. Tevens krijgen we een real-time beeld over het aantal wachtenden 
en de wachttijd zodat er direct op ingespeeld kan worden qua bezetting. 

Bezwaren 
In het begin van dit jaar zijn we gestart met het opstellen van uniforme briefsjablonen rondom juridische 
bezwaarprocessen. Deze sjablonen zijn gedeeld met de gehele organisatie en helpen de collega's om 
duidelijke en vooral begrijpelijke taal te gebruiken in de communicatie. Zij worden hierin nog extra 
ondersteunt door de trainingen 'klare taal' die in 2017 plaatsvinden. 
We zijn ook gestart met 'pre-mediation'. Uit onderzoek is gebleken dat pre-medation een middel is om in 
te zetten binnen onze gemeente om het aantal bezwaren te verminderen. In september zijn er ongeveer 
30 collega's vanuit verschillende afdelingen getraind op vaardigheden die noodzakelijk zijn bij het inzetten 
van pre-mediation. Net als voor het kwaliteitshandvest geldt dat er in 2017 vooral gemonitord gaat 
worden op het gebruik van de sjablonen en de pre-mediation zal geëvalueerd worden. 



Vergunningen 
Door de verschillende activiteiten binnen de omgevingsvergunningaanvraag in één proces te laten 
doorlopen is er één casemanager die de regie voert en zijn er (activiteiten)behandelaars die de 
casemanager gelijktijdig adviseren op de verschillende activiteiten. Hierdoor kan er tijdwinst in het proces 
ontstaan. Procesmatig wordt hierdoor geen onderscheid meer gemaakt tussen een reguliere en 
uitgebreide procedure, wat zorgt voor meer uniformiteit in het proces. 
Bij het drank- en horecaproces heeft de intake een prominentere rol gekregen, door vooraf samen met de 
indiener een checklist te doorlopen voorkomen we onvolledige aanvragen. Dit kan in optimale situatie een 
besparing van 39 dagen opleveren. 
We hebben een aantal processen in een procesbeschrijving vastgelegd en het proces geoptimaliseerd. 
Voor evenementenvergunningen betekent dit dat de doorlooptijd in de meest optimale situatie kan worden 
teruggebracht naar 25 dagen. Zoals in de begroting is aangegeven gaan wij het evenementenbeleid 
herzien, waarbij wij van re-actief naar een proactieve benadering willen gaan. 

Meldingen 
De buitendienst beschikt sinds kort allemaal over een mobiele telefoon met een meiddesk applicatie 
waardoor zij zelf meldingen kunnen afhandelen. Inwoners kunnen vanaf januari gebruik maken van de 
Mijn gemeente app. Deze verbeteringen dragen bij aan een betere en snellere terugkoppeling richting de 
burgers. Ter voorbereiding op deze lancering is er kritisch gekeken naar de categorie indeling in het 
systeem en de toelichting op de categorieën. Per maand worden er ongeveer 350 meldingen over de 
openbare ruimte afgehandeld. Via de website komt er een meldingenkaart beschikbaar, via deze kaart 
kunnen wij ook proactief onze werken aangeven. In 2017 gaan we in doormiddel van een 
'kwaliteitsmanagement systeem' analyseren hoe we proactief kunnen handelen op de incidentele 
meldingen. Op deze manier willen wij structurele verbeteringen doorvoeren. 

In de maand december is een 'klant-vraag-analyse' uitgevoerd. Hiermee meten we via welke kanalen 
vragen binnen komen, over welke onderwerpen dit gaat en daarnaast hoeveel daarvan direct worden 
afgehandeld door het telefonisch informatiepunt. In januari zal hiervan een analyse beschikbaar zijn. De 
onderwerpen uit de klant-vraag-analyse worden meegenomen als input voor de nieuwe 'top-taken'-
website, die in 2017 gerealiseerd wordt. 

Hoogachtend, 

de secretaris 


