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betreft Stand van zaken aanbevelingen uit het rapport van de

Rekenkamercommissie'Signalen vertalen'

Geachte leden van de raad,

lnleiding
op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie in de periode juli -
november 2019 een onderzoek ingesteld over de afhandeling van ideeën, vragen,
meldingen en klachten in Leiderdorp. Dit resulteerde in het rapport'signalen
vertalen'.

ln het rapport staan een aantal conclusies en aanbevelingen. De raad heeft op
22 iuni 2020 besloten het college te verzoeken, de vijf aanbevelingen uit het rapport
uit te werken.
ln deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de aanbevelingen uit het
rapport'Signalen vertalen'.

1. vraag het college om een concrete uitwerking over hoe signalen en de
afhandeling daarvan voortaan worden vastgelegd. Geef het College daarbij de
volgende opdracht mee:
o Maak concrete werkafspraken over de w'rjze van administreren en afdoening

van de signalen.
o Verbeter de wijze van vastlegging en afhandeling van signalen en zorg

daarbíj dat ook de voortgang en doorlooptijd goed te volgen is.
o Tref maatregelen om te voorkomen dat de gewenste afhandeling niet in

gevaar komt door de wijze waarop het ambtelijk apparaat georganiseerd is
en het succes te veel afhankelijk dreigt te worden van de inzet van
individuele ambtenaren.

. zotg ervoor dat er ook gestuurd wordt op het proces om de daarbij gestelde
normen te kunnen toetsen. Beleg deze taak op een logische plek binnen de
organisatie.
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a Spreek medewerkers aan op het niet nakomen van de afspraken en

bevorder daarmee een dienstverlenende houding van het ambtelijk

apparaat.

Aanbeveling 7

o Signaatfuncties op tijdige afhondeling zijn/worden belegd.

o We hebben servicenormen vastgestetd en gepubliceerd. Deze servicenormen zijn

teidend voor de afhondeting van signalen. Hierdoor ziin de verwochtingen voor

de inwoners helder.
o De beleidsmedewerker dienstverlening bewaakt de uitvoering von de

servicenormen en signoleert.
o Medewerkers met een signoolfunctie bewoken de termijnen. lndien uit de pos,

wordt er opgeschoald noar het management.

Resultaot: betere monitoring en sturing op voortgong, doorlooptiid en ofhandeling

van signolen.

2. Vraag het College om in een verbeterplan aan te geven hoe invulling wordt
gegeven aan de volgende punten met als doel de terugkoppeling naar

aanleiding van signalen te verbeteren.
o Het onderscheid tussen verschillende momenten bij de terugkoppeling (bij

ontvangst, bij langere doorlooptijden en bij afsluiting).

r De aansluiting in de communicatie bij de verwachtingen van de inwoner,

rekening houdend met het feit dat de inwilliging van een wens niet altijd

zichtbaar is voor de persoon die het signaal heeft afgegeven' Een adequate

terugkoppeling leidt tot meer tevredenheid bij de inwoner, zelfs indien zijn

wensen niet worcjen ingewilligd.

r De mogelijkheid om in de digitale omgeving ruimte te geven voor de

inwoner om aan te geven of en hoe zij verder geïnformeerd willen worden,

Aanbeveling 2
De volgende moatregelen drogen bij aon een betere terugkoppeling noar oonleiding

van signalen:
o ledereen krijgt een ontvongstbevestiging, dus altiid een reactie *)

r Sjnds I december werken wij met een nieuw meldingen-systeem: eenvoudig een

melding doen via de MijnGemeente opp, webformulier of telefonisch; goede

informotievoorziening over het proces en terugmelding over voortgang en

afhondeling.
c We hebben servicenormen vastgesteld en gepubliceerC. Deze zijn leidend voar

de ofhondeting von signalen. Hierdoor zijn de verwachtingen voor de inwoners

helder.

Resultoot: betere communicatie met de inwoners en duidelijkheid over wot zii von de

gemeente mogen verwochten en dat we daar op aonspreekboar ziin..

3. Vraag het College in kaart te brengen welke investeringen in ICT en personeel

nodig zijn om terug te koppelen naar de inwoners over de behandeling van

hun signalen op een manier die past bii de wens van de inwoners, en neem

een besluit over die investeringen.
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Aanbeveling 3
Er is geïnvesteerd in:
. de oanschaf van een nieuw meldingensysteem: eenvoudig een melding doen vio

de MiinGemeente app, webformulier of telefonisch; goede informatievoorziening
over het proces en terugmelding over voortgang en afhandeling.

c Aanstelling beleidsmedewerker dienstverlening, aanstelling projectassistent
dienstverlening en aonwijzen contoctpersonen per teom: verbeteren
org o n isatie bre de die nstve rle n i n g.

o Aanstelling webmaster producten & diensten: verbeteren digitale
dienstverlening; uitbreiden en verbeteren webformulieren en online diensten.

o De implementatie van eHerkenning voor ondernemers. eHerkenning maakt onze
producten en diensten veilig online toegankelijk voor ondernemers.

o Het verbeteren van de website door de oanschof von een nieuw content
management systeem (CMS) en webformulierentool. De implementotie hiervon
vindt plaats in het eerste kwartoal van 2027.

o ln de tweede helft van 2021 gaan wij het gebruik von begrijpelijke taot uitrollen
binnen de organisatie. Een uitgangspunt hierbij is de campagne vonuit de
rijksoverheid 'Direct Duidelijk' (het gebruik von duidelijke taal door
overheidsinstanties in hun communicotie naar inwoners toe).

Resultoten: betere, duidelijke terugkoppeling aan inwoners; betere monitoring op
tiidige afhondeling van signalen en online dienstverlening die beter aansluit bij de
wensen von inwoners.

4. laat het politiek debat niet afhangen van incidenten, maar voer als
gemeenteraad periodiek het gesprek met het college over de prestaties
rondom de behandeling van signalen.
o Stel indicatoren vast aan de hand waarvan het gesprek gevoerd kan worden

over de dienstverlening. Te denken valt hier aan aantallen, doorlooptijd,
tevredenheid etc.

. Zorg eryoor dat deze indicatoren zowel de politieke discussie scherpen als
het ambtelijk handelen op de werkvloer weerspiegelen en kunnen sturen.

o Maak budget vrij voor voorzieningen die het college in staat stellen om de
feiten in relatie tot de indicatoren te presenteren waardoor een constructief
gesprek mogelijk wordt, juist wanneer incidenten zich voordoen (want waar
gecommuniceerd wordt, zullen die er altijd zijn).

. Voeg de relevante (prestatie)indicatoren toe aan de begroting voor 2O21, en
neem de voortgang mee in de Bestuursrapportage.

Aanbeveling 4
De volgende acties zijn ondernomen:
o We hebben servicenormen en prestatie-indicatoren vastgesteld.
o De servicenormen staon op de website gepubliceerd, zodat de verwachtingen

voor de inwoners helder zijn.
o De (kwontitatieve) prestatie-indicotoren staan vanof 2027 opgenomen in de

begroting en de jaarrekening. Zij zijn een aanvulling op de kwalitatieve prestotie-
indicatoren, die oljoarlijks in de begroting stonden opgenomen.

Resultoat: de kwantitatieve en kwalitotieve prestotie-indicatoren stetlen de rood in
stoat om de prestoties m.b.t. de ofhondeling van signalen periodiek te bespreken
met het college.
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5. Maak bovenstaande afspraken zo concreet mogelijk.
. Leg vast welke informatie wanneer door het door het College wordt

aangeleverd en spreek af hoe vaak en wanneer de rapportages over de

behandeling van signalen aan de Raad zullen worden aangeboden'

Aanheveling 5
De kwontitatieve prestatie-indicotoren stoan vanof 2027 opgenomen in de begroting

en de jaorrekening.

6. Vraagt het college in september 2O2O de Raad te voorzien in een overzicht van

alle maatregelen die tot nu toegezegd ziin en de stand van zaken van de fase

van implementatie en/of uitvoering.

Aanbeveling 6
Op 70 september 2020 hebben wij de vastgestelde servicenormen; biibehorende
prestotie-indicotoren en de Rapportoge plon von oanpak dienstverlening noar de

rood gestuurd.

lmplementatie van de servicenormen en prestatie-indicatoren in de organisatie

Om het monitoren, bewaken en sturen op servicenormen mogelijk te maken, zijn de

systemen die wij gebruiken om meldingen, telefonische contacten , e-mail, post en

contacten via sociale media te registreren, al zoveel mogelijk verbeterd c.q.

aangepast.
*) Er moeten nog een aantal aanpassingen worden gedaan in het zaaksysteem dat

wij gebruiken. SP71 kampt met een bezettingstekort op de ICT-afdelingen.

Momenteel wordt prioriteit gegeven aan de uitrol van de regionale nieuwe

werkomgeving. Zodra deze is geïmplementeerd worden aanpassingen in het

zaaksysteem van Leiderdorp verder opgepakt. We verwachten in maart 2021

automatische ontvangstbevestigingen en verdere meetbaarheid van beantwoording

van brieven en mails te realiseren.

Toename aantal klachten
Wij willen hierbij tevens aangeven dat er dit jaar een opvallende toename van het

aantal officiële klachten te zien is. Dit is een regionale tendens. De oorzaak hiervan

wordt onderzocht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

H. Romeijn
secretaris

L.M. Driesse

burgemeester
n
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