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Geachte heer Van Oosten, 

Met veel interesse hebben wij kennisgenomen van de resultaten van uw mysteryonderzoek 
met als onderwerp de klantvriendelijkheid van de gemeente Leiderdorp met betrekking tot 
beantwoording van vragen die door de burger worden gesteld per e-mail aan het algemene e-
mailadres van de gemeente. 

Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid om een reactie te op uw bevindingen en de 
door u geformuleerde aanbevelingen voordat het rapport wordt aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

Ontvangstbevestiging 
U geeft aan dat door het cluster Post en Archief wordt bepaald in welke gevallen er een 
ontvangstbevestiging wordt gestuurd. In die gevallen waar er sprake is van reclame, 
nieuwsbrieven of eenvoudige of informatieve vragen wordt er door het cluster geen 
ontvangstbevestiging gestuurd. In de laatste twee gevallen, waarop uw onderzoek zich ook 
richt, zou het inderdaad kunnen voorkomen dat een burger in het ongewisse blijft wat er met 
zijn vraag is gebeurd. Met het cluster Post en Archief is afgesproken dat in al die gevallen 
waar het een vraag, opmerking e.d. van een burger, bedrijf of instelling betreft een 
ontvangstbevestiging wordt toegestuurd. Deze aanbeveling nemen wij dan ook van u over. 

Tijdige beantwoording 
In uw onderzoek geeft u aan dat niet alle door u gestelde vragen ook inhoudelijk zijn 
beantwoord en adviseert u om de vragen in een volgsysteem te registreren. Door de 
gemeente was zelf ook al geconstateerd dat de vragen die per e-mail worden gesteld zouden 
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moeten worden geregistreerd, zoals ook al gebeurt met vragen die per brief worden gesteld. 
Enige maanden geleden zijn wij dan ook begonnen met het registreren van alle vragen in het 
gemeentelijk postregistratiesysteem Corsa. Aan deze aanbeveling wordt dus al gevolg 
gegeven. 

Ten aanzien van de vragen die niet (tijdig) zijn beantwoord is nader onderzocht waarom dit 
niet is gebeurd. Gebleken is dat in een aantal gevallen de melding wordt opgelost maar dit 
niet wordt teruggemeld aan de melder. Er is afgesproken dat de melder te allen tijde van de 
gemeente per e-mail een reactie krijgt van de gemeente. Ten aanzien van die vragen die niet 
tijdig zijn beantwoord is afgesproken dat er strakker zal worden gestuurd op de termijnen van 
afhandeling. 

Richtlijnen ten aanzien van de inhoud 
Vragen van burgers dienen op een inhoudelijk correcte wijze te worden afgehandeld. Dit geldt 
ook voor de vorm waarin dit gebeurt. Wij zijn dan ook verheugd dat u ook tot deze 
constatering komt. 

Protocol en proces 
De regels omtrent de afspraken over e-mail zullen worden herzien waarbij de door u gegeven 
aanbevelingen en de inmiddels door de gemeente aangepaste werkwijze met betrekking tot 
het registreren van e-mail zullen worden opgenomen. Er zal nog meer worden gestuurd op 
het (tijdig) beantwoorden van burgervragen via de e-mail. 

Uw aanbevelingen zullen ook worden meegenomen in het nog op te richten 
klantencontactcentrum (KCC). Veel vragen die nu nog naar de afzonderlijke gemeentelijke 
afdelingen worden toegestuurd zullen in de toekomst in het KCC worden afgehandeld. 

Tenslotte willen wij graag opmerken dat wij uw onderzoek als zeer waardevol hebben ervaren. 
Wellicht kunt u het in overweging nemen om een dergelijk onderzoek nog een keer uit te 
voeren. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

éz^-> 
M 7 n n n p w l l p / A.H. Schouten M. Zonnevylle 

secretaris burgemeester 


