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Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling
van meldingen van inwoners

Geachte leden van de raad,

Er zíjn door raadsleden van verschíllende politíeke partijen meerdere keren
raadsvragen gesteld over het beantwoorden van brieven en e-mails en afhandelen
van meldingen van inwoners door de gemeente Leiderdorp. De raadsleden geven
aan dat zij een groeiend aantal signalen hebben gekregen van inwoners, over het
niet altijd of niet altijd tijdig beantwoorden van brieven en e-mails en afhandelen
van meldingen door de gemeente.

Daarnaast is het verbeteren van de dienstverlening een van de speerpunten uit het
coalitieakkoord 2018 -2022. Tijdige beantwoording van vragen van inwoners wordt
daarin met name genoemd.

Het Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldÍngen
van inwoners bevat een aantal maatregelen om de beantwoording van vragen en de
afhandelíng van meldingen van inwoners door de gemeente te verbeteren.
De focus voor het verbeterplan ligt op de verbeterpunten die realiseerbaar zijn op
korte termijn: voor l januari 2020 (quick wins).
Maatregelen voor de lange termijn worden opgenomen in het uitvoeringsdocument
van de nieuwe visie op dienstverleníng. De nieuwe visie op dienstverlening en het
uitvoeringsdocument worden in de eerste helft van 2020 opgeleverd.

ln deze brief informeren wij u op hoofdlijnen over de verbeterpunten die op korte
termijn resultaat gaan opleveren.
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Verbeterpunten

Beleidsmedewerker dienstverlening
Met ingang van l juni 2019 is een medewerker vrijgemaakt om de gemeentelijke

dienstverlening in de breedste zin van het woord te verbeteren, op een goed niveau

te houden en te borgen in de organisatie. Speerpunten voor 2OL9/2O2O:

o Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van

meldingen van inwoners. Dit betreffen verbeterpunten die realiseerbaar zÍjn

voor l januari 2020 (quick wins).
o Nieuwe vísie op dienstverlening en uitvoeringsdocument dienstverleníng.

Deze documenten worden in de eerste helft van 2020 opgeleverd.

Website
De producten- en díenstencatalogus op de gemeenteluke website is dé bron voor de

inwoners van Leiderdorp om informatie te vinden over de producten en diensten

van de gemeente (bv. informatie over het aanvragen van een paspoort, over

trouwen etc.).
Om de online díenstverleníng altíjd up-to-date te houden en het aantal e-

formulieren, om producten of diensten digitaal aan te vragen, verder uit te breiden,
gaan wij een webmaster producten & diensten werven.

Systemen aanpassen
ln de diverse systemen die wij gebruiken om telefonische, mailcontacten en

schriftelijke contacten te registreren worden aanpassingen gedaan, zodat het

monitoren, bewaken en sturen op servicenormen mogelijk wordt.

Werkprocessen aanpassen
Een aantal werkprocessen m.b.t. het beantwoorden van brieven, e-mail en telefoon
zullen worden aangepast en geiiníformeerd worden, waardoor de kwaliteit en

tijdigheid van de beantwoording van vragen verbeterd wordt.

Meldingen
Het huidige meldingensysteem moet vervangen worden en zal opnieuw worden

aanbesteed. Bij de aanschaf van een nieuw systeem ligt de focus op de

dienstverlening aan onze inwoners. Zij moeten op een gemakkelijke manier een

melding kunnen doen en bijvoorbeeld statusupdates ontvangen. Op die manier

verhoogt de gemeente op laagdrempelige wijze de burgerparticipatie, waar het gaat

om het onderhouden van hun buurt. Daarmee worden meldingen sneller opgelost

en wordt de tevredenheid van inwoners verhoogd.

Houding & gedrag

Naast aanpassingen in de systemen en het verbeteren van de werkprocessen, zullen

we extra aandacht geven aan de klantgerichte houding van onze medewerkers. ln

het kader daarvan zijn wij in juni gestart met de training Hostmanship voor

medewerkers van het Klantcontactcentrum en Burgerzaken.

Maatregelen voor de langere termijn, zijn bijvoorbeeld het verder uitrollen van de

training Hostmanship binnen de organisatie en de landelijke campagne'Direct
Duidelijk' (het gebruik van duidelijke taal door overheidsinstanties). Deze zullen

worden meegenomen in het uitvoeringsdocument van de visie op dienstverlening.
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Servicenormen
Onze huidige servicenormen zullen, voor wat betreft de beantwoording van brieven
en e-mails, worden aangepast aan de richtlijnen van de rijksoverheid hieromtrent en
de E-mailgedragslijn voor overheden: 'altijd antwoord, tijdig antwoord'.
Het opnieuw bekijken en eventueel aanpassen van de overige servicenormen wordt
meegenomen in het uitvoeringsdocument van de visie op dienstverlening.

Onderzoek Rekenkamercommissie

ln de periode juli t/m oktober 20L9 vindt er, in opdracht van de raad, een onderzoek
plaats door de Rekenkamercommissie naar klachtenbehandeling door de gemeente
Leiderdorp.
NB: de titel van het onderzoek dekt niet de lading, het moet breder gezien worden:
de beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van inwoners.

Verbeterpunten die voortkomen uit het onderzoek zullen worden meegenomen
Daar waar mogelijk zelfs al voor l januarí 2020.
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