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Inleiding 
In dit document staat de dienstverlening van de gemeente Leiderdorp centraal. Wij brengen hierin 

de sinds 2017 gestelde raadsvragen, antwoorden, verbetervoorstellen en acties bij elkaar. Deze 

vertalen we naar een rapportage die in lijn is met landelijke richtlijnen én de aanbevelingen van het 

recent uitgevoerde en in de raad besproken rekenkameronderzoek. 

Dit document is als volgt ingedeeld: 

1. Servicenormen & prestatie-indicatoren 
1.1 Servicenormen gemeente Leiderdorp 
De servicenormen zijn onze beloften aan onze inwoners en passen (ruim) binnen landelijk 
afgesproken kaders en richtlijnen. 
1.2 Prestatie-indicatoren gemeente Leiderdorp 

Per servicenorm zijn prestatie-indicatoren benoemd. Deze prestatie-indicatoren zijn 

opgenomen in de begroting. Via de reguliere verantwoordingscyclus wordt hierover  

gerapporteerd aan de raad en het college. 

 

2. Rapportage plan van aanpak dienstverlening 
2.1 Overzicht raadsvragen en toezeggingen 

Hiermee geven we inzicht en kan de lezer zelf zien dat alle vragen terugkomen in de 

servicenormen en prestatie-indicatoren en daarmee in de reguliere verantwoordings-

rapportages. 

2.2 Plan van aanpak dienstverlening: gerealiseerde verbeteringen 

Overzicht van de verbeteringen die zijn gerealiseerd sinds juli 2019: quick-wins, activiteiten 

en (lopende) projecten. 

2.3 Tussentijdse stand van zaken van de aanbevelingen uit het rapport van de 
Rekenkamercommissie ‘Signalen vertalen’ (Raadsbesluit 22 juni 2020) 

Tussentijdse stand van zaken met een toelichting van de acties die al zijn ondernomen m.b.t. 

de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Signalen vertalen’. 

 

 

1. Servicenormen & prestatie-indicatoren 

 

1.1  Servicenormen gemeente Leiderdorp 
De gemeente Leiderdorp is te bereiken via de volgende contactkanalen: website, telefoon, e-mail, 

sociale media, balie, meldingenapp en post. Per kanaal is in de servicenormen vastgelegd hoe snel de 

inwoners antwoord krijgen. 

De servicenormen van de gemeente Leiderdorp voldoen aan landelijke richtlijnen, waaronder de in 

raadsvragen aangehaalde e-mailgedragslijn voor overheden: ‘altijd antwoord, tijdig antwoord’.  

Met onze servicenormen willen we bereiken dat het volledig helder is wat inwoners van de 

gemeente kunnen verwachten én dat we daar ook op aanspreekbaar zijn. Als we, in 

overeenstemming met onze servicenormen, doen wat we beloven, is een groot deel van de 

raadsvragen van de afgelopen jaren positief beantwoord.  



Alleen doen wat we beloven is echter niet genoeg: we moeten daarnaast transparant zijn, ook als we 

onze belofte niet kunnen waarmaken. Daarom hebben we prestatie-indicatoren opgesteld. 

 

1.2  Prestatie-indicatoren gemeente Leiderdorp 
De prestatie-indicatoren vallen uiteen in twee hoofdelementen: 

 Kwalitatieve meting (bestaande indicatoren) 

Om het jaar wordt de inwonersenquête Leiderdorp gehouden om de klanttevredenheid over 

de dienstverlening van de gemeente Leiderdorp te meten. De prestatie-indicatoren die 

hierover zijn opgenomen in de begroting zijn een doorvertaling van de prestatie-

indicatorenenquête voor dienstverlening van ‘Waarstaatjegemeente’. De  uitkomsten van de 

inwonersenquête leveren een positief beeld op van de dienstverlening door de gemeente 

Leiderdorp. 

 Kwantitatieve meting (nieuwe indicatoren)  

Per servicenorm geldt een prestatie-indicator die aangeeft in welke mate we hebben voldaan 

aan onze belofte. Hierbij gaat het  om cijfers en percentages.  

De kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren geven samen een goed beeld van de staat van de 

dienstverlening.  

Bij het vaststellen van de kwantitatieve prestatie-indicatoren is gezocht naar indicatoren die 

enerzijds daadwerkelijk iets zeggen over de kwaliteit van de dienstverlening en anderzijds überhaupt 

meetbaar zijn.  

Er is in deze één dilemma waarover ook al eerder is gecommuniceerd: rapporteren op zaak  of op 

document. Dit dilemma vraagt om een toelichting. 

 Zaaksysteem (JOIN) 

Het zaaksysteem is de moderne, digitale vorm van het aloude principe van dossiervorming. 

Een binnenkomende vraag (brief, e-mail, contactformulier of telefoonnotitie) wordt aan een 

zaak (dossier) gekoppeld. Alle gerelateerde correspondentie en besluitvorming wordt 

toegevoegd aan de zaak. Als de zaak is afgehandeld wordt deze conform de archiefwet 

bewaard.  

Een overzichtelijke en transparante werkwijze, die – doordat dit digitaal gebeurt – ervoor 

zorgt dat betrokken medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk over de juiste gegevens en 

status van de zaak beschikken om deze doelgericht af te handelen. Per zaaktype (totaal zo’n 

150 soorten) is een afspraak over de tijdigheid van afhandelen.  

 Aanbesteding en inrichting zaaksysteem 

In het kader van de harmonisatie van systemen is de aanbesteding van het zaaksysteem 

gebeurd in samenwerking met Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. Leiderdorp heeft hier 

veel profijt van. Naast een kostenvoordeel is door deze keuze meer specialistische expertise 

beschikbaar – die nodig is om zo’n systeem goed in te richten te onderhouden – en is de 

kwetsbaarheid van deze functie is sterk verkleind. Deze werkwijze heeft echter ook tot 

gevolg dat het systeem niet zomaar anders in te richten is.  

 Zaakgericht werken  

In de regio is gekozen voor zaakgericht werken. Logisch vanuit de gedachte dat alle 

betrokkenen er belang bij hebben dat de zaak als geheel goed wordt afgehandeld.  

Het zaaksysteem voorziet hierdoor niet in de mogelijkheid op documentniveau te 

rapporteren. 



Dit betekent echter niet dat er niet op documentniveau gemonitord kan worden. In vele 

gevallen zijn de zaken erg overzichtelijk en staat het afhandelen van de zaak gelijk aan het 

afhandelen van een document.  

Er zijn echter ook complexere zaken. In aantallen komen deze veel minder voor; het belang 

van deze zaken is echter vaak juist groot. Juist in deze zaken is het van belang dat er in het 

proces niets fout gaat. Hierover zijn door de raad terecht zorgen geuit. Deze zorgen hebben 

we tot nu toe niet weg kunnen nemen.  

 Signaalfunctie en Key-users zaaksysteem 

Het zaaksysteem voorziet niet in een rapportagemogelijkheid op individueel document, wel 

heeft het de mogelijkheid om in het systeem te monitoren of tijdig is gereageerd. Deze 

signalerende rol wordt ingevuld door de beleidsmedewerker dienstverlening. Zij signaleert 

en waarschuwt de teams als de behandelingstermijn overschreden dreigt te worden. Ook het 

PMT wordt hierover geïnformeerd. Daarnaast zijn er per team twee Key-users die letten op 

de tijdige afhandeling binnen hun team. Met het introduceren van de servicenormen weten 

alle medewerkers precies wat van hen verwacht wordt en zijn ze hier gerichter op 

aanspreekbaar. Hiermee weten we zeker dat we alles doen wat mogelijk is om te voorkomen 

dat brieven of e-mails ‘verdwijnen’.  

 

De prestatie-indicatoren worden m.i.v. 2021 opgenomen in de begroting en jaarrekening. 

 

 

2. Rapportage plan van aanpak dienstverlening 

 

2.1  Overzicht raadsvragen en toezeggingen 
Met een ‘historisch’ overzicht van vragen en antwoorden op het thema dienstverlening maken we 

transparant wat er is gevraagd en toegezegd.  

Ons beeld is dat met de nieuwe rapportagevorm op basis van servicenormen recht wordt gedaan aan 

alle gestelde vragen, en er gerapporteerd wordt op een manier die recht doet aan de reeds ingezette 

verbeteracties. Hiermee voldoen we ook aan een deel van de aanbevelingen uit het 

rekenkameronderzoek. Het overige deel van de aanbevelingen wordt uitgewerkt in de toegezegde 

visie en de daaruit volgende speerpunten. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aangeboden. 

 

2.2 Plan van aanpak dienstverlening: gerealiseerde verbeteringen 
In de rapportage hebben we een overzicht opgenomen van de verbeteringen die zijn gerealiseerd 
sinds juli 2019: de quick-wins, activiteiten en (lopende) projecten. De gerealiseerde verbeteringen 
zijn het resultaat van het plan van aanpak dienstverlening: ’Verbeterplan tijdige beantwoording van 
vragen en afhandeling van meldingen van inwoners’. 
 

2.3 Tussentijdse stand van zaken van de aanbevelingen uit het rapport van de 
Rekenkamercommissie ‘Signalen vertalen’(Raadsbesluit 22 juni 2020)  

Tot slot geven we in de rapportage een tussentijdse stand van zaken met een toelichting van de 

acties die al zijn ondernomen m.b.t. de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie 

‘Signalen vertalen’. In de raadsvergadering van 22 juni 2020 heeft de Raad besloten het college te 

verzoeken de aanbevelingen uit te werken. 


