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Postregistratienummer : Z/19/081187/155467
Aan : Gemeenteraad Leiderdorp
CC :
Van : College van B&W
Datum : 16 mei 2019
Betreft : Verbetering dienstverlening: beantwoording brieven en e-mails 

toezegging 32,  17 december 2018 & toezegging 46, 1 april 2019

Beste leden van de Raad,

Op 17 december 2018 en 1 april 2019 zijn door de VVD en D66 raadsvragen gesteld over de 

beantwoording van brieven en e-mails van inwoners door de gemeente. 

Directe aanleiding waren vragen in een specifiek dossier die gedurende een onacceptabel lange tijd 

zijn blijven liggen. Daarnaast hebben diverse raadsleden aangegeven dat zij signalen hebben 

gekregen van inwoners over het niet altijd of niet altijd tijdig beantwoorden van brieven en e-mails 

door de gemeente. De toenmalig wethouder heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en waar 

mogelijk ook met indicatoren te willen komen om te zorgen dat een borging plaats vond van de 

afgesproken dienstverleningsafspraken.

Met ingang van 1 juni 2019 wordt 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. Dit zal uiteindelijk resulteren in een dienstverleningsconcept dat door de organisatie 
omarmd en uitgevoerd wordt, geborgd en – waar mogelijk – meetbaar wordt in indicatoren in de 
begroting en het jaarverslag. Wij willen daarbij aangeven dat indicatoren niet altijd alles zeggen 
omdat het vaak om de beleving van de inwoner/klant gaat. Wij willen ons juist richten op de 
klantbeleving.

Uit onze huidige beschikbare cijfers – Burgerpeiling (waar staat je gemeente), het dashboard 

dienstverlening (continumeting) en de Leiderdorpse  inwonersenquête – komt bijvoorbeeld naar 

voren dat de gemeentelijke dienstverlening in brede zin als goed beoordeeld wordt. Mede door uw 

signalen is naar voren gekomen dat er onderdelen zijn die als minder worden ervaren. Wij willen 

daarom het  komende half jaar prioriteit geven aan de volgende punten:

 tijdige beantwoording van brieven, e-mails en meldingen van inwoners
 tijdige afhandeling van terugbelnotities
 tijdig reageren op vragen van inwoners die via social media worden gesteld
 het opstellen van gemeentebrede servicenormen. 

Tenslotte: niet alle geluiden vanuit de inwoners over de dienstverlening komen binnen bij de 
gemeente. Wij hebben daarom het volgende verzoek: mocht u signalen krijgen, zou u dan contact op 
willen nemen met Ellen van Os-van Holland (evholland@leiderdorp.nl ), beleidsmedewerker 
dienstverlening, zodat zij kan bekijken wat er in specifieke gevallen is misgegaan. 
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