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Onderwerp
Meldingen openbare ruimte

Steenbergen; 7 juli 2020

Aan de Raad,

Graag informeren wij u via deze raadsmededeling over de ontwikkelingen en resultaten met 
betrekking tot de meldingen openbare ruimte via Melddesk.

1. Inleiding
Inwoners van de gemeente Steenbergen kunnen meldingen over de openbare ruimte en 
gemeentelijke gebouwen bij de gemeente doen, via de website of via de MijnGemeente-app. De 
meldingen worden automatisch geregistreerd in de Melddesk. Daarnaast komen er ook 
meldingen binnen via allerlei andere kanalen zoals bijvoorbeeld collegeleden, raadsleden, 
dorpsraden, verenigingen, mondeling, via sociale media, via collega's. Kortom: een uitdaging om 
hier een overzichtelijk geheel van te vormen en er voor te zorgen dat het proces goed 
gemonitord kan worden. De werkgroep Meldingen is hier met Melddesk als instrument goed in 
geslaagd. We hebben hiermee een manier gevonden om ervoor te zorgen dat meldingen die 
langs diverse ingangen binnenkomen gestroomlijnd worden en dat er overzicht is van het totale 
aantal meldingen.

2. Samenvatting resultaten
De werkgroep Meldingen heeft vanaf 2017 het proces rondom de meldingen over de openbare 
ruimte van de gemeente Steenbergen zichtbaar weten te verbeteren. Het meldingsproces 
verloopt anno 2020 veel sneller, er kan inzichtelijk worden gemaakt wat er met meldingen 
gebeurt en op welke manier en door wie ze worden afgehandeld. De duur van het doen van een 
melding tot de afhandeling is de afgelopen driejaar behoorlijk afgenomen. Van successievelijk 
gemiddeld 23 dagen naar 12 dagen, naar 4 dagen (eerste kwartaal 2020 gemeten). Een mooi 
resultaat.

Het meest gebruikte kanaal om een melding te doen blijft het telefoonkanaal.
De meeste meldingen gaan over afval en de openbare ruimte.

Uiteraard blijven we bezig om het proces verder te optimaliseren en te borgen. Denk bij 
optimaliseren aan het inrichten van een 'newsroom', waar de meldingen iedere ochtend per 
direct opgepakt worden. Het kwaliteitshandvest van de gemeente Steenbergen is leidend.
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3. Werkwijze
In 2017 heeft de werkgroep de basis van Melddesk en het gebruik ervan op orde gebracht. 2018 
is benut om het gebruik van Melddesk verder te optimaliseren. De werkgroep richtte zich daarbij 
op het verbeteren van:
» (het beheer van) de onderdelen die deel uitmaken van het systeem;
» de MijnGemeente-app;
» de processen;
» houding en gedrag.
Daarna is tot begin 2020 gewerkt aan het beleggen van verantwoordelijkheden, het verder blijven 
optimaliseren van het proces en het aanscherpen van afspraken. Verder zijn er 
(herhalings)trainingen georganiseerd en zijn door de leverancier ontwikkelingen getoond die het 
gebruik van Melddesk toekomstbestendig maken.
Het project is inmiddels overgedragen aan de lijnorganisatie. Teammanagers ontvangen 
managementinformatie en hebben instructies waarmee duidelijke structuur en sturing 
gerealiseerd wordt. De teammanager Servicecentrum coördineert en krijgt input van alle teams 
die hier een rol in hebben.

Melding maken op de website
Alle meldingen die via de website www.gemeente-steenbergen.nl worden gedaan, worden 
automatisch geregistreerd in Melddesk.
Op de website van de gemeente is een meldingenkaart te zien, waarop alle openstaande 
meldingen inzichtelijk zijn.

MijnGemeente-app
Inwoners en bedrijven kunnen ook gebruik maken van de MijnGemeente-app om meldingen 
openbare ruimte door te geven aan de gemeente. Ook deze meldingen worden automatisch 
geregistreerd in Melddesk.

Melddesk
Aan Melddesk zijn categorieën toegevoegd die direct gelinkt zijn aan voormannen. Daarnaast 
heeft de Buitendienst de beschikking gekregen over een mobiele telefoon met Melddesk- 
applicatie waardoor zij direct op locatie meldingen kunnen oppakken en afhandelen. Deze 
verbeteringen droegen bij aan een betere en snellere dienstverlening en terugkoppeling richting 
de inwoners.

4. Resultaten
Het optimaliseren van het proces meldingen en met name de afhandeltijden is niet voor niets 
geweest. Het heeft geresulteerd in goede cijfers. Duurde het in 2017 nog gemiddeld 23 dagen 
om een melding op te lossen, het jaar erna was dat al bijna gehalveerd. In 2019 en begin 2020 
heeft de dalende lijn doorgezet. Het duurt nu gemiddeld vier werkdagen om een melding af te 
handelen. Voor 2020 betreft dit een meting over het eerste kwartaal.

Ongeveer de helft van alle meldingen worden doorgegeven via de telefoon. Daarna volgen de 
meldingen via internet (de gemeentelijke website en "buiten beter" meldingen) en tenslotte de 
MijnGemeente-app. Incidenteel wordt een melding via de mail of aan de centrale balie 
geregistreerd.
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De meeste meldingen gaan over de openbare ruimte (o.a. wegdek, trottoir, onkruid, 
verzakkingen) en afval (o.a. storingen aan containers, niet ledigen, dumping afval).
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5. Vervolgactiviteiten voor verdere verbetering
Dit jaar kijken we naar het uitbreiden van Melddesk (o.a. door extern gebruik en het gebruik van 
de kaart waarop de gemeente proactief haar werken kan aangeven). Melddesk wordt ook voor 
externen inricht, bijvoorbeeld voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) van de 
BOA-pool Bergen op Zoom.
We gaan een kwaliteitsmanagementsysteem opzetten om te analyseren hoe er nog pro-actiever 
gehandeld kan worden op meldingen. Het sturen op kwaliteit en het lerende vermogen van de 
organisatie staat hierbij centraal. De rapportages worden in samenwerking met de gebruikers 
geoptimaliseerd zodat er ook actief gebruik van gemaakt gaat worden.
We gaan extra aandacht geven aan communicatie met de inwoners over meldingen zoals: 
wanneer en hoe willen we met de klant (automatisch) communiceren over de meldingen.
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Hoe kan de beantwoording nog eenduidiger en op welke manier kunnen we een nog beter en 
eenduidige uitleg geven.

Kortom: het werken aan de kwaliteit, snelheid en inzichtelijkheid van het proces van meldingen 
in de openbare ruimte is de afgelopen járen aanzienlijk verbeterd, maar blijft onze aandacht 
houden. Het vormt een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening, waar we in deze stijgende
lijn graag aan verder werken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbei 
De secretaris, De burcem
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