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Dank voor de uitgebreide informatie ten aanzien van het dossier inzake dienstverlening aan de 
inwoners van Leiderdorp. 

Op basis van de stukken heeft de fractie van D66 de volgende vragen:
1) Er wordt gekozen voor de kanalen Twitter en Facebook om via social media in contact te 

zijn met inwoners. Waarom is er niet gekozen om what’s app met een chatfunctie of een 
andere middel om te chatten in te zetten?

Op dit moment zijn de kanalen Twitter en Facebook geïntegreerd in het klantcontact-
systeem van ons KCC en er is een optie voor WhatsApp. 
Sinds december 2019 staat WhatsApp echter niet langer toe dat gemeenten gebruik 
maken van de particuliere versie van WhatsApp, en het is nog onduidelijk of gemeenten 
een licentie kunnen aanvragen voor WhatsApp Business. Met de particuliere versie was 
het voor gemeenten mogelijk om WhatsApp samen met andere Social Media-kanalen te 
onderhouden vanuit een klantcontactsysteem. Het was daarbij tevens mogelijk om op 
meerdere apparaten (lees: door meerdere medewerkers) WhatsApp-berichten te 
beantwoorden. 
Met WhatsApp Business is koppeling met een klantcontactsysteem niet mogelijk: de 
berichten komen binnen op één telefoon en moeten beantwoord worden via dezelfde 
telefoon. Deze werkwijze vergt veel tijd van de beschikbare formatie van het KCC, wat 
weer effect heeft op het tijdig beantwoorden van de telefoon. Veel gemeenten zijn 
daarom (tijdelijk) gestopt met WhatsApp totdat hier meer duidelijkheid over is. De VNG 
heeft hierover contact met Facebook/WhatsApp en zal de gemeenten informeren zodra 
er meer bekend is. Afhankelijk daarvan gaan wij onderzoeken of het, met de huidige 
formatie binnen het KCC, mogelijk is om WhatsApp te integreren als extra contactkanaal 
voor de inwoners.



2) Waarom wordt voor er een onderscheid gemaakt tussen de reactie termijn  via social 
media enerzijds (reactie binnen 1 werkdag) en een reactie via een website 
contactformulier of via rechtstreeks email contact (reactie binnen 2 werkdagen)?

 
Zowel de contactformulieren als de e-mails die naar info@leiderdorp.nl worden 
verstuurd, komen bij ons binnen via hetzelfde kanaal. Dit kanaal wordt gebruikt voor alle 
soorten vragen. Het is naast de website en telefoon het meest gekozen kanaal voor 
inwoners om contact te hebben met de gemeente.
Wij hebben er voor gekozen om voor dit kanaal de e-mailgedragslijn ‘Altijd antwoord, 
tijdig antwoord’ van de overheid te volgen. De hierin genoemde termijnen zijn haalbaar 
om tijdige beantwoording van vragen via dit kanaal te kunnen garanderen.
Het kanaal sociale media wordt door inwoners het minst gebruikt om contact te hebben 
met de gemeente. Meestal gaat het om eenvoudige vragen of een doorverwijzing naar 
het juiste contactkanaal. Dit is haalbaar binnen één werkdag; beantwoording van 
complexere vragen kan langer duren. 
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