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Beste leden van de Raad,

Toelichting toezegging 19/52 Plan van aanpak m.b.t. dienstverlening richting inwoners

Het college (wethouder Binnendijk) zegt de raad toe te informeren over wanneer het plan van 

aanpak m.b.t. dienstverlening richting de inwoners aan de raad wordt gepresenteerd.

Met betrekking tot het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening lopen er 2 projecten:

 Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van inwoners. 

Hierin ligt de focus op verbeterpunten die realiseerbaar zijn op korte termijn: voor 1 januari 

2020 (quick wins). 

 Project organisatiebrede visie op dienstverlening.

Stand van zaken Verbeterplan beantwoording vragen van inwoners

Het verbeterplan behelst het verbeteren van de beantwoording van vragen van inwoners die via alle 

kanalen – brieven, e-mail, meldingen, telefoon en social media – binnenkomen. 

Via de raadsbrief van 4 september 2019 bent u geïnformeerd over de verbeterpunten uit het 

verbeterplan. Inmiddels zijn en worden er een aantal maatregelen doorgevoerd, zoals:

 Met ingang van 1 oktober 2019 is er een webmaster producten & diensten benoemd die zich 

o.a. bezig houdt met de producten- en dienstencatalogus op de website, het vervaardigen en 

onderhouden van e-formulieren. In de regio is hij namens Leiderdorp betrokken bij het 

aanbestedingstraject voor de website en het project MijnOverheid berichtenbox.

 Leiderdorp is aangesloten bij het regionale aanbestedingsproject m.b.t. de aanschaf van een 

nieuwe applicatie voor de afhandeling van meldingen. Dit project is gestart. Met de nieuwe 

applicatie wordt het mogelijk om meldingen sneller op te lossen en de status terug te 

koppelen naar de inwoners.

 Onze servicenormen (Kwaliteitshandvest) m.b.t. de beantwoording van brieven en e-mails 
worden momenteel gelijk gesteld met de richtlijnen van de overheid zoals opgenomen in de 
Richtlijnen rijksoverheid m.b.t. beantwoording brieven en e-mails, en de E-mailgedragslijn 
voor overheden: ‘altijd antwoord, tijdig antwoord’.



 Werkprocessen worden aangepast waardoor de monitoring en sturing op de beantwoording 

van vragen van inwoners wordt verbeterd.

Onlangs heeft het onderzoek van de rekenkamercommissie plaatsgevonden naar de 

klachtenbehandeling, waarvan het eindrapport naar verwachting nog dit jaar zal worden opgeleverd. 

In de brief m.b.t. het ambtelijk hoor en wederhoor heeft de rekenkamer aangegeven dat het 

verbetertraject op de korte termijn (‘quick wins’) niet uitgesteld of aangepast hoeft te worden. Dit 

om vertraging te voorkomen.

Project organisatiebrede visie op dienstverlening 

Parallel aan het opstellen van het verbeterplan m.b.t. de beantwoording vragen van inwoners, loopt 

het project wordt gewerkt aan een nieuwe, organisatiebrede visie op dienstverlening. 

Hierin zullen de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek worden meegenomen. Tevens zal de 

motie van de PvdA (Eén fysiek loket gemeentehuis voor alle vragen) hierbij worden betrokken.

De nieuwe visie op dienstverlening wordt opgeleverd in de eerste helft van 2020 en zal naar 

verwachting in juni 2020 gepresenteerd worden aan de raad.
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