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Bestemd voor de raad van d.d. 12 december 2016 
 
Vraag nr.  : 97 
Onderwerp  : Beantwoording burgermails 
Vraagsteller: D66/Joost Kuggeleijn 
Datum  : 2 december 2016 
 
 
Er bereiken ons helaas steeds meer signalen dat de gemeente e-mails van burgers niet altijd en 
niet altijd tijdig beantwoordt. Burgers die een e-mail sturen aan de gemeente via 
info@leiderdorp.nl krijgen per kerende post de melding dat de afdeling Documentaire 
Informatievoorziening het bericht heeft ontvangen en dat een zaaknummer is toegekend, maar 
daarna blijft het, vaak oorverdovend stil. Omdat dit zeer ergerniswekkend is voor burgers en 
demotiverend werkt voor initiatief dat door burgers wordt ondernomen heeft D66 de volgende 
vragen: 
  
1) Is het college bekend met de e-mailgedragslijn voor overheden: 'altijd antwoord, tijdig 
antwoord', te vinden op https://www.overheid.nl/contact/e-mailgedragslijn-voor-overheden? 
 
Wij kennen de e-mailgedragslijn voor overheden: ‘altijd antwoord, tijdig antwoord’ 
 
2) Op welke wijze is deze gedragslijn binnen de gemeente Leiderdorp vertaald in interne 
procedures? Hoe wordt de uitvoering hiervan gemonitord? 
 
Op 27 januari 2014 is het Kwaliteitshandvest gemeente Leiderdorp vastgesteld. Dit is een intern 
document. In dit Kwaliteitshandvest zijn servicenormen opgenomen voor telefoon, brief, balie, 
e-mail, website en meldingen. Voor e-mail is de volgende servicenorm opgenomen: ‘U ontvangt 
binnen 2 werkdagen een reactie op uw vraag. Is het niet mogelijk uw vraag binnen 2 werkdagen 
inhoudelijk te beantwoorden dan geven wij daarvan de reden aan en op welke termijn u een 
antwoord van ons krijgt.’  
 
3) Welke termijnen hanteert de gemeente voor het beantwoorden van e-mails van burgers?  
 
Zie de servicenorm die genoemd wordt in het antwoord bij vraag 2. 
 

https://www.overheid.nl/contact/e-mailgedragslijn-voor-overheden


Uit het toekennen van zaaknummers aan de binnenkomende e-mails blijkt dat er in ieder geval, 
zoals de gedragslijn voorschrijft, een registratie plaats vindt. Daarom wil D66 graag ook 
antwoord op onderstaande vragen: 
 
4) Hoeveel geregistreerde e-mails van burgers ontvangt de gemeente jaarlijks?  
 
5) Hoeveel van deze door de gemeente geregistreerde e-mails worden beantwoord? 
 
6) Hoeveel van de door de gemeente geregistreerde e-mails worden binnen de gestelde 
termijnen beantwoord? 
 
De antwoorden op de vragen 4, 5 en 6: 
 
Op dit moment is niet exact aan te geven hoeveel geregistreerde e-mails van burgers er jaarlijks 
door de gemeente ontvangen worden. Wij werken binnen de gemeente Leiderdorp met het JOIN 
Zakensysteem van Decos. Binnen JOIN vindt registratie plaats op zaakniveau, Er worden zaken 
aangemaakt en binnen de zaak worden de documenten geregistreerd op basis van 
documenttypen (dit is het soort van document: denk aan aanvraag, melding, verlening, rapport 
enz.) dit kunnen e-mails zijn maar ook brieven of formulieren. Er is per documentregistratie een 
optie om kanaal in te vullen, bij kanaal kan de keuze e-mail, brief, formulier aangegeven worden, 
maar een formulier kan zowel via email als post binnen komen). Op zaakniveau wordt ook de 
servicenorm bepaald. Er is geen servicenorm per documentregistratie binnen de zaak. Hierdoor 
is niet exact aan te geven om hoeveel e-mails het gaat. Dit geldt ook voor het aantal 
beantwoorde e-mails en het aantal binnen de normtijd beantwoorde e-mails.  
 
Vanuit het project Serviceplein wordt er door de deelprojectgroep Kanalen o.a. gewerkt aan de 
verbetering van de digitale dienstverlening. Dit is een continue proces. Momenteel zijn wij bezig 
om het JOIN Klantcontactsysteem (JKC, dat ook van Decos is) te optimaliseren. Dit betekent o.a. 
dat wij de registratie van alle inkomende en uitgaande e-mails via het JKC willen laten lopen 
zodat inzichtelijk wordt hoeveel e-mails er exact binnenkomen, er uitgaan en of zij binnen de 
normtijd zijn beantwoord. Er kan een rappeltermijn worden opgenomen, om de medewerkers 
eraan te herinneren dat er nog te beantwoorden e-mails open staan. Samen met Decos werken 
wij eraan om het JKC te optimaliseren. Deze e-mails worden in de zaak van het zaaksysteem 
opgenomen. 
 
In de gedragslijn  voor overheden staat dat in de ontvangstbevestiging dient te worden 
aangegeven binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie kan worden 
verwacht. Dit wordt op dit moment niet gedaan.  
 
7) Waarom krijgen burgers nu niet te horen binnen welke termijn een eerste reactie kan 
worden verwacht? Vanaf wanneer zal het college wel volledig gaan voldoen aan de e-
mailgedragslijn voor overheden? 
 
Wij gaan de servicenorm voor e-mails, zoals deze opgenomen is in het Kwaliteitshandvest, per 
direct vermelden in de ontvangstbevestiging voor e-mails.  
 
Tot slot. Het is natuurlijk niet alleen belangrijk dat burgers een antwoord krijgen, maar ook dat 
dit een antwoord is waar ze iets mee kunnen.  
 
8) Op welke wijze wordt kwaliteit van de door de gemeente gegeven reacties op e-
mailberichten gemonitord? Welke ambities heeft het college ten aanzien hiervan? 



Wij ontvangen geen klachten over de kwaliteit van onze reacties op e-mailberichten. Als er 
klachten komen dan gaan die over de inhoud van onze reactie, omdat men niet tevreden is met 
het antwoord, of omdat er geen reactie is ontvangen.  
In het kader van de privacy is het niet wenselijk dat iedere reactie op e-mailberichten inhoudelijk 
gemonitord wordt. 
 
  


