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Onderwerp: Terugkoppeling resultaten online peiling dienstverlening

Steenbergen; 18 december 2018

Aan de Raad,

1. Inleiding
Donderdag 23 augustus 2018 ging de website steenbergen.ikpraatmee.nl live. Deze website is een 
online burgerpanel waarmee de gemeente in gesprek kan met haar inwoners over specifieke 
gespreksonderwerpen. De dienstverlening van de gemeente Steenbergen was het eerste 
gespreksonderwerp en stond online vanaf 23 augustus tot eind oktober. In deze raadsmededeling 
informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de peiling en de vervolgstappen die we op 
basis hiervan gaan zetten. In de bijlage zijn de volledige resultaten verwoord in een nieuwsbericht 
en een bijbehorende infographic.

2. Dienstverlening eerste onderwerp website steenbergen.ikpraatmee.nl
We hebben als eerste onderwerp gekozen voor dienstverlening omdat dit voor iedere inwoner een 
herkenbaar onderwerp is, hier heeft iedere inwoner van de gemeente Steenbergen mee te maken 
(bv. het aanvragen van een paspoort).

De vragen over dienstverlening gingen op hetzelfde moment live als de website werd gelanceerd. 
Om dit breed uit te dragen binnen de gemeente zijn er verschillende acties ondernomen. Op de dag 
van de lancering is een persmoment georganiseerd waarbij wethouder Esther Prent 
(portefeuillehouder overheidsparticipatie) aanwezig was. Daarnaast is een promotiefilmpje 
opgenomen waarin verschillende inwoners te zien zijn, een medewerker van de gemeente 
Steenbergen en de burgemeester. Dit filmpje (in zijn geheel, maar ook in stukjes) is meerdere keren 
herhaald op de social media kanalen van de gemeente Steenbergen (Facebook en Twitter). Ook was 
dit filmpje te zien op YouTube (als reclame). In alle berichten werd doorverwezen naar het 
gespreksonderwerp dienstverlening.
Daarnaast zijn ook ansichtkaarten ontwikkeld waarop de website wordt gepromoot en de inwoner 
de mogelijkheid heeft een idee terug te sturen naar de gemeente. Deze kaarten zijn verspreid naar 
de gemeenschapshuizen, Vraagwijzer, de zwembaden, verenigingen en de gemeentebalies.

3. Resultaten
In het totaal vulden 83 inwoners de vragenlijst in, vulden 43 inwoners één of meerdere stellingen in 
en reageerden 117 inwoners op de poll. De resultaten zijn toegevoegd als bijlage. Een aantal dingen 
valt op zoals de behoefte van inwoners om meer dingen digitaal te kunnen regelen. Daarnaast 
geven inwoners aan dat zij het belangrijk vinden dat de gemeente bereikbaar blijft voor alle 
doelgroepen, dus ook voor mensen die minder thuis zijn in de digitale wereld. Ook wijzen inwoners 
erop dat de huidige openingstijden niet altijd aansluiten bij de behoefte.

4. Vervolgstappen
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De eerste vervolgstap is het terugkoppelen van de resultaten aan de inwoners die de vragenlijst 
hebben ingevuld. Dit doen we door middel van een nieuwsbericht (zie bijlage) dat te vinden is op 
steenbergen.ikpraatmee.nl. Bij dit nieuwsbericht hoort de infographic zoals u die ook in de bijlage 
ziet.

De tweede vervolgstap is het omzetten van de resultaten naar uitvoerbare acties. De derde 
vervolgstap is een verdiepend gesprek met inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld, om na te 
gaan of deze acties voldoen aan hun verwachtingen. Deze inwoners zullen in januari 2019 worden 
uitgenodigd.

De vierde vervolgstap is het schrijven van de visie op dienstverlening. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de resultaten van het eerste gespreksonderwerp en de resultaten van het verdiepende gesprek 
met inwoners. De visie op dienstverlening staat gepland voor het tweede kwartaal 2019. Aansluitend 
hierop volgt het uitvoeringsplan dienstverlening.
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