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Aan de Raad, 

In 2015 zijn we gestart met het project Beter Contact. De doelstelling van dit 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 deze raadsmededeling informeren wij u over de vorderingen binnen het project en de 
plannen voor de komende periode. 

Kwaliteitshandvest 
Op 1 januari 2017 is het herziene kwaliteitshandvest met externe servicenormen in werking getreden en 
op de gemeentelijke website gepubliceerd. In het vernieuwde kwaliteitshandvest is rekening gehouden 
met het gebruik van de digitale kanalen, waaronder "WhatsApp". Tot en met augustus 2017 heeft de 
gemeente 996 WhatsAppberichten ontvangen. Ruim 92 procent van deze berichten heeft binnen vier uur 
een ontvangstbevestiging ontvangen. Daarnaast is 100 procent van de WhatsAppberichten binnen 24 uur 
beantwoord. Ten opzichte van 2016 betreft dit een stijging van 48 procent voor de berichten binnen vier 
uur en 31 procent voor de berichten binnen 24 uur. Een prestatie om trots op te zijn. Met het 
kwaliteitshandvest weten burgers en bedrijven beter wat ze van de gemeente kunnen verwachten. 
Daarnaast kan de gemeente beter monitoren en sturen op de kanalen die onze inwoners gebruiken. 
Vanaf 1 januari tot en met eind augustus 2017 is het kwaliteitshandvest 91 keer bekeken op de 
gemeentelijke website. Voor de werkgroep kwaliteitshandvest geeft dit een signaal om het 
kwaliteitshandvest beter onder de aandacht te brengen, zowel extern als intern. Daarnaast geeft het 
opgestelde kwaliteitshandvest geen eindpunt aan, maar een beginpunt voor verdere verbetering. In 2017 
ligt de focus op het vertalen van het externe kwaliteitshandvest naar interne servicenormen. Om inzicht te 
krijgen in wat de consequenties zijn van het externe kwaliteitshandvest zijn interviews gehouden met 
diverse interne afdelingen/taakvelden. Daarnaast is er vergelijkingsmateriaal gezocht bij andere 
gemeenten. De opgestelde interne servicenormen worden de komende periode getoetst in de organisatie. 
Hierna treden deze interne normen in werking en start een continu monitoring- en verbeterproces op 
zowel de interne als externe dienstverlening. Eind 2016 is daarnaast de nieuwe telefooncentrale 
geïmplementeerd, waarmee we de bereikbaarheid voor onze inwoners hebben vergroot. 

Inmiddels hebben we een realtime beeld van het aantal wachtenden en de wachttijd bij TIP. Zo worden 
klanten die de wachtrij verlaten proactief teruggebeld en hebben we direct inzicht in het behalen van de 
servicenorm. In het eerste halfjaar van 2017 is er ruim 13.000 keer gebeld naar TIP, waarvan 93 procent 
beantwoord is. Ruim 11.000 van deze telefoontjes wordt binnen één klantcontact afgehandeld, met een 
gemiddelde gespreksduur van 2 minuten en 40 seconden. De rapportages voor telefonie worden de 
komende periode verder geoptimaliseerd om goed te kunnen sturen op het behalen van de 
servicenormen. 



Bezwaren 
In 2016 heeft de werkgroep bezwaren het proces rondom bezwaarschriften verbeterd. Hierbij zijn 
ongeveer 30 collega's getraind in de informele aanpak "pre-mediation" en wordt deze aanpak ingezet bij 
ingediende bezwaarschriften. Vanaf januari tot en met augustus 2017 heeft de gemeente Steenbergen in 
totaal 38 bezwaarschriften ontvangen. Van deze ingediende bezwaarschriften zijn er elf afgehandeld en is 
negen keer pre-mediation toegepast (Nb. van de 27 openstaande bezwaren gaan er 21 over hetzelfde 
besluit, namelijk natuurspeeltuin Nieuw-Vossemeer). Het toepassen van pre-mediation is twee keer zeer 
succesvol geweest, waarbij door middel van een persoonlijk gesprek het bezwaarschrift door de klant is 
ingetrokken. Bij de overige zeven pogingen is drie keer een voorstel gedaan dat niet verkeersveilig werd 
geacht, was er één keer geen uitzicht op een informele oplossing en werd twee keer een formeel 
juridische uitspraak gewenst door de bezwaarmakers. Na afronding van de bezwaarprocedure worden de 
bezwaarmakers daarnaast gevraagd om feedback over het afgelegde proces. De ontvangen feedback is 
voornamelijk gericht op het duidelijker uitleggen van de procedure en de bijbehorende termijnen. In 2017 
wordt alle feedback meegenomen (bijvoorbeeld in het optimaliseren van de uniforme briefsjablonen) en 
wordt het proces rondom bezwaarschriften en pre-mediation verder geoptimaliseerd. Om daarnaast de 
fase voorafgaand aan een bezwaarschrift beter te benutten, nemen we ook de procedure betreffende 
verkeersbesluiten onder de loep. Hierbij kijken we vooral naar verbeteringen met betrekking tot de 
belangenafweging, het betrekken van omwonenden bij de besluitvorming en een goede onderbouwde 
motivering. Hierdoor willen we het aantal bezwaren op verkeersbesluiten verminderen. Zowel de 
procedures van bezwaarschriften als die van verkeersbesluiten worden ieder kwartaal gemeten en 
geanalyseerd in het kader van een continue verbeterproces "Plan - Do - Check -Act". 

Meldingen 
Sinds januari dit jaar kunnen inwoners en bedrijven gebruik maken van de MijnGemeente App om 
meldingen in de openbare ruimte door te geven aan de gemeente Steenbergen. Daarnaast is op de 
gemeentelijke website een meldingenkaart te zien, waarop alle openstaande meldingen inzichtelijk zijn en 
waarop wij proactief onze werken kunnen aangeven. Vanaf januari tot en met eind augustus 2017 zijn er 
ruim 2.700 meldingen ontvangen. Opvallend hierbij is dat ruim 1.200 meldingen via de telefoon worden 
doorgegeven. Daarnaast worden 592 meldingen via de MijnGemeente App gemeld en 463 meldingen 
komen binnen via het internet. Deze cijfers geven ons het inzicht dat we in 2017 meer externe aandacht 
gaan geven aan de MijnGemeente App en het bekijken van de meldingenkaart op de website. Daarnaast 
wordt een sturingsmechanisme opgezet voor het opvolgen van meldingen in Meiddesk en de 
bijbehorende interne prestaties. Dit wordt gedaan via Cognos, een applicatie waarin je o.a. een 
managementdashboard kunt inrichten. Een managementdashboard is een instrument waarmee we snel 
kunnen beoordelen of meldingen (en andere processen) nog op de gewenste koers liggen. Door het 
monitoren en analyseren van de meldingen wordt de omslag gemaakt naar proactief handelen. Het 
oplossende en lerende vermogen van de organisatie en het sturen op kwaliteit staan hierbij centraal. 
Daarnaast richt de werkgroep zich op het optimaliseren van het interne gebruik van Meiddesk. Meiddesk 
is de interne applicatie waarin alle meldingen in de buitenruimte worden geregistreerd. Bij het 
optimaliseren van gebruik van deze applicatie stimuleren we iedereen die betrokken is bij het afhandelen 
van meldingen om Meiddesk op de juiste manier te gebruiken. Hierbij wordt het proces in kaart gebracht 
en worden verantwoordelijkheden benoemd en belegd. Als laatste worden verbeteringen aan de 
MijnGemeente App en Meiddesk doorgevoerd, zodat het werk volledig en optimaal ondersteund wordt. 

Vergunningen 
De werkgroep vergunningen heeft in 2016 een aantal van haar processen geoptimaliseerd volgens de 
LEAN methode. LEAN is een manier van werken waarbij alles binnen een proces gericht is op het creëren 
van maximale waarde voor de klant, met een minimale interne inspanning. De werkgroep vergunningen 
heeft hierbij verspillingen in het proces geëlimineerd, de kwaliteit verbeterd en de doorlooptijden verkort. 
Hierbij zijn de huidige en de gewenste werkwijzen vastgelegd in procesbeschrijvingen. Om de gewenste 
werkwijze verder te stroomlijnen heeft de werkgroep specifieke cases in Corsa (het 
documentmanagementsysteem van de gemeente) opgesteld voor de evenementenvergunning en de 
drank- en horecavergunning. In 2017 is de werkgroep bezig met het afronden van deze specifieke cases, 



zodat deze in gebruik genomen kunnen worden en de LEAN werkwijze aangehouden kan worden. 
Hierdoor wordt meer uniformiteit gerealiseerd en is één casemanager verantwoordelijk voor de regie op 
een aanvraag. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met het optimaliseren van nieuwe processen en 
het in kaart brengen van de bijbehorende verantwoordelijkheden. Hierbij worden de kleine evenementen, 
het afsluiten van de openbare weg, de verhuur van terreinen en de duurzaamheidleningen vastgelegd in 
een geoptimaliseerd proces. De processen van de evenementenvergunning worden hierbij ook 
vastgelegd in het nieuwe evenementenbeleid. Ook bekijkt de werkgroep de optimale bereikbaarheid van 
de afdeling. Hierbij analyseren we wat de meest optimale bereikbaarheid is, met betrekking tot de 
doorlooptijden van aanvragen en de bijbehorende interne bezetting. Als laatste kijkt de werkgroep kritisch 
naar de beschikbaarheid en begrijpbaarheid van haar informatie op de website. Met het oog op de 
komende veranderingen in website en (zaak)systemen houdt de werkgroep vergunningen zich in 2017 
voornamelijk bezig met voorbereidende werkzaamheden. Hierdoor krijgt de klant op korte termijn meer 
duidelijkheid en kunnen de wijzigingen in systemen op de (middel-)lange termijn soepel verlopen. 

Communicatie 
Om Beter Contact in te bedden in de organisatie en successen met elkaar te delen, wordt er met behulp 
van de afdeling communicatie een communicatieplan opgesteld. Hierbij sluiten we aan bij het vernieuwde 
communicatiebeleid en bij andere, gerelateerde communicatietrajecten in de organisatie. Met behulp van 
dit communicatieplan willen we aandacht geven aan het verbeteren van de dienstverlening. We delen de 
mijlpalen en successen, zowel intern als extern. Zo kunt u denken aan het promoten van het 
kwaliteitshandvest en het gebruik van de MijnGemeente App. In de uitvoering richten we zowel op het 
geven van praktische tips, als op het stimuleren van acties en proactief handelen. Voor Beter Contact is 
geen eindstip bepaald. Door middel van voorgenoemde acties en het focussen op houding en gedrag, de 
processen en de "Plan - Do - Check - Act" cyclus, raakt het proactief verbeteren van de dienstverlening 
verankerd in de organisatie. Zo blijven we continue alert op het verbeteren van de dienstverlening. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-seciÄtaŗ/s^ de loco-burgemeester, 


