
 

Schriftelijk informatieverzoek  
Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) aanvullend verzoek 
 
Datum:  3 september 2015 / 3 december 2015  
Van:  PvdA   
Aan: College  
Onderwerp: Klanttevredenheid en servicenormen  
Datum beantwoording: 29 september   
   
   
  

 
 
Toelichting aanvullend verzoek 
De PvdA-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van bijgevoegde notitie. Die notitie geeft 
de nodige informatie over en wat de achtergrond is bij dit voor burgers belangrijke onderwerp. Wat 
de bedoeling is in de toekomst wordt minder duidelijk gemaakt. Dat zal vast in het voorjaar van 
2016 worden goedgemaakt. Ten behoeve van dat stuk willen we wat punten specifiek benoemen. 
 
Het verzoek is om onderstaande voorstellen mee te nemen en achteraf te berichten als onderdelen 
van het verzoek niet meegenomen konden worden en waarom niet.  
 
Het door de organisatie nog te maken en vervolgens in de commissie te bespreken stuk aangaande 
servicenormen zou wat ons betreft duidelijkheid moeten verschaffen over de vraag waar burgers in 
hun contacten (van welke aard dan ook) met de gemeente op mogen rekenen. 
 
Burgers willen geïnformeerd worden over de ontvangst bij de gemeente van een vraag op welke 
manier dan ook gesteld d.m.v. een ontvangstbevestiging. Voor hen, maar ook voor de gemeente, is 
zo'n ontvangstbevestiging het begin van de dossiervorming.  
Een goede ontvangstbevestiging geeft de burgers informatie over wanneer ze wat kunnen 
verwachten van de kant van de gemeente n.a.v. de ingediende vraag. Naast een te verwachten 
antwoordtermijn is ook enige uitleg over de behandeling zelf een veel geuite wens. 
 
Zonder uitputtend te zijn zou er gedacht kunnen worden aan servicenormen als het gaat om 
mondelinge vragen neergelegd bij: 
-de balie; 
-de klachtenfunctionaris; 
-de contactpersoon. 
Een andere categorie is de service normen m.b.t. signalen die  op een andere wijze binnenkomen bij 
de gemeente. Ten denken valt aan meldingen/vragen d.m.v. bijvoorbeeld: 
-een brief; 
-een email; 
-een klacht; 
-een vergunningaanvraag; 
-de website. 
 
Dergelijke servicenormen geven de burger duidelijkheid en daarnaast de organisatie en haar 
medewerkers richting voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden. 
 



Het is zaak om op de te bepalen regels uitzonderingen te kunnen maken. Ook dat moet ons inziens 
netjes worden beschreven en geregeld worden. 
 
Wij willen graag op voorhand deze punten aan de portefeuillehouder meegeven voor het nog te 
bepalen beleid. Wij vernemen het graag of dit mogelijk is of waarom niet aan het verzoek voldaan 
kan worden.  
 
 
Toelichting d.d. 3 september 2015 

De verhuizing van onze ambtelijke organisatie is inmiddels al een tijd achter de rug. Als het goed is, 
is iedereen die bij de gemeente Heerde werkt gesetteld en zijn de kinderziektes die er altijd zijn 
rondom een verhuizing voorbij. 

Voor de PvdA is dit een geschikt moment om stil te staan bij de klanttevredenheid van onze burgers 
en bij de normen en termijnen die gehanteerd worden om burgers van een product of reactie te 
voorzien. De gemeente Oldebroek heeft haar servicenormen gepubliceerd, de gemeente Elburg kent 
een zogenaamd 'Kwaliteitshandvest Elburg' dat ook is te raadplegen voor de burger. 

In een recent exemplaar van Binnenlands Bestuur viel te lezen dat het gebruik door gemeenten van 
het door KING beheerde '14+netnummer', bedoeld om de bereikbaarheid van gemeenten te 
verbeteren en gefinancierd met door het Rijk beschikbaar gesteld geld, te wensen over laat. 

Een groot aantal gemeenten communiceert naar derden extern niet over het 14+netnummer en vier 
gemeenten doen er zelfs helemaal niet aan mee. Dit project is door de VNG opgestart na een fiat 
van de leden. Een van die vier gemeenten was overigens de gemeente Heerde. 

Tevens is het zo dat de gemeente Heerde bepaalde normen hanteert voor het beantwoorden van 
brieven, mails enz.  

Een aantal jaren geleden is over dit onderwerp in raadsverband ook uitvoerig gesproken. Daarnaast 
zijn de ontwikkelingen op digitaal gebied snel gegaan en zijn de mogelijkheden enorm toegenomen. 

In de begroting 2015 is het volgende opgenomen:  

“Dienstverleningsconcept en servicenormen 
Een geactualiseerd dienstverleningsconcept is in procedure. Dit sluit aan op het kantoorconcept van 
waaruit het nieuwe gemeentekantoor is ingericht. Zodra dit is vastgesteld zal het aan de raad ter 
kennisname worden aangeboden. Onderdeel van het dienstverleningsconcept zijn aangescherpte 
servicenormen.” 

 

Wat is de stand van zaken van het geactualiseerde dienstverleningsconcept? Wanneer kunnen wij 
deze tegemoet zien? De PvdA zou graag zien dat er over bovenstaande onderwerpen een 
samenhangend document of een actieve raadsinfo wordt gemaakt t.b.v. een bespreking in de 
commissie Samenleving.  

Namens de PvdA, 

Siebren Buist 

 
Antwoord 
 
In uw informatie verzoek stelt u de volgende vraag; “Wat is de stand van zaken van het 
geactualiseerde dienstverleningsconcept? Wanneer kunnen wij deze tegemoet zien?” Maar ook lees 
ik tussen de regels de volgende vraag “Is er een specifieke reden dat de gemeente Heerde niet 
meedoet met het 14+netnummer?”. In de memo hieronder treft u het antwoord daarop aan. 
 
 
 
Wat is de stand van zaken van het geactualiseerde dienstverleningsconcept?  
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In 2014 is er een nieuwe dienstverleningsvisie gemaakt. In de dienstverleningsvisie “Heerde: 
gewoon samen en dichtbij” wordt de beleving van de klant centraal gesteld en “het werken op 
afspraak” doorgevoerd. Dit sluit aan op het kantoorconcept van waaruit het nieuwe 
gemeentekantoor is ingericht. Onderdeel van het dienstverleningsconcept zijn aangescherpte 
servicenormen.  
De dienstverleningsvisie is niet vastgesteld. Reden hiervoor was dat het college eerst klanten en 
organisatie wilde laten wennen aan het nieuwe gebouw en bezoekadres alvorens een nieuwe manier 
van werken te introduceren. 
Onlangs is het rapport “Analyse, bevindingen en aanbevelingen evaluatie HNW” aan de stuurgroep 
opgeleverd. Daarin wordt vanuit de drie aandachtspunten van HNW: bricks, bytes en behaviour 
aandacht gevraagd voor zaken als aantal bezoekers, gebruik frontoffice en dienstverlening. Kortom; 
op basis van de evaluatie zien we redenen om de vigerende dienstverleningsvisie aan te passen. In 
het eerste kwartaal van 2016 leggen we u een aangepaste dienstverleningsvisie voor. 
 
In de tussentijd zitten we niet stil 
Maar in de tussentijd zitten hebben we uiteraard niet stil gezeten. Zo is de ambtelijke organisatie 
momenteel bezig met een verbeterslag van de telefonische bereikbaarheid van medewerkers. 
Daarnaast is er door het college onlangs een voorstel van het team Burgerzaken aangenomen om 
voor klantcontacten op afspraak te gaan werken.  
 
De nu geldende dienstverleningsvisie en servicenorm 
Op dit moment geldt dan ook nog de Dienstverleningsvisie Heerde 2010-2015 en servicenormen 
2012. In deze dienstverleningsvisie is concreet uitgewerkt hoe wij onze klanten zien en met hen om 
wensen te gaan. Heerde wil op basis van vraagpatronen van klanten de dienstverlening zo inrichten 
dat de klant kanaalonafhankelijk op dezelfde manier wordt geïnformeerd, op ieder gewenst moment 
de voortgang van een aanvraag of verzoek kan volgen en weet wat hij of zij van de gemeente kan 
verwachten. De organisatie wil haar blik naar buiten richten, wil samen met het bestuur resultaten 
halen en de burgers van dienst zijn. 
Onze prestatie indicatoren voor wat betreft het beantwoorden van brieven en mails staan in de 
servicenormen. Deze treft u hieronder aan. 
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Servicenormen gemeente Heerde 2012 
Snel, deskundig, vriendelijk en transparant 
 
Algemeen 
● Wij helpen u snel, deskundig en vriendelijk. 
● Onze informatie is begrijpelijk, volledig en actueel. 
● U kunt 24 uur per dag terecht bij ons loket op www.heerde.nl 

Op onze website komt u in maximaal 3 klikken op de pagina met de gezochte informatie. 
● Als het wettelijk gezien mogelijk is kunt u elk gewenst product via de digitale weg aanvragen. 
 
Persoonlijk contact 
● Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30 - 17:00 uur. Op 

vrijdag tot 16.00 uur. 
● Uw oproep wordt binnen 15 seconden beantwoord. Wij staan u snel en persoonlijk te woord 

en streven ernaar uw vraag zoveel mogelijk direct af te handelen. 
● Wij verbinden u hooguit een keer door. 
● Als degene die u wilt spreken niet bereikbaar is, wordt met u een terugbelafspraak gemaakt. 
● Onze openingstijden zijn: 

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 's middags op afspraak. 
Burgerzaken is van 1 april tot 1 oktober ook open op maandag van 16:30 - 19:30 uur en van 
1 oktober tot 1 april van 17:00: - 19:00 uur. 

● Wij denken aan uw privacy. Op uw verzoek kan een gesprek plaatsvinden in een spreekkamer. 
● De wachttijd aan de balie is maximaal 10 minuten 
● Als u een afspraak heeft is de wachttijd maximaal 5 minuten. 
● Als de wachttijd lang is, hoort u dat op tijd van ons. 

 
Schriftelijk contact 
● U ontvangt binnen twee weken antwoord op uw brief of e-mail. 
● Als de vraag complex is, dan geldt de wettelijke termijn van 8, 12 of 26 weken. 

Indien dat het geval is staat dit in de wettelijke ontvangstbevestiging vermeld. 
● Wij doen ons best om ruim binnen de wettelijke termijn uw aanvraag af te handelen. 

 
Melding/klacht onderhoud 
● Als het technisch mogelijk is worden zaken op straat, die niet in orde zijn, binnen drie 

werkdagen opgelost. 
● Als u het oplossen langer dan drie dagen duurt hoort u dat van ons en zenden wij u een 

ontvangstbevestiging. 
 
Wat wij beloven, komen wij na! 
 
14+ nummer 
Het klopt inderdaad dat de gemeente Heerde geen gebruik maakt van het 14+netnummer. Hier is 
destijds niet voor gekozen omdat de gemeente Heerde twee netnummers kent: 0578 en 038. De 
beller zou dan met twee 1400-nrs. te maken hebben. Bovendien heeft een beller een extra 
‘tussenstap’ (je moet de naam van de gemeente noemen en dan wordt je doorverbonden). Het 
rechtstreeks bellen wordt dan ook als klantvriendelijker beschouwd.  
 
Ik ga ervan uit dat deze memo uw vraag voldoende heeft beantwoord.  
 
Met vriendelijke groet, 
Inez Pijnenburg-Adriaenssen 
portefeuillehouder 
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