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DOEMEE-ONDERZOEK AFHANDELING MELDINGEN 

Inleiding 

De Rekenkamercommissie heeft samen met 11 andere gemeenten meegedaan aan het onderzoek 

naar de behandeling en afhandeling van meldingen over onregelmatigheden in de openbare ruimte 

die voor overlast zorgen. Het doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de 

behandeling en afhandeling van meldingen over de openbare ruimte  en in de kwaliteit van de 

afhandeling van brieven en als brieven geregistreerde e-mails. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar drie aspecten: 

 

1 ambitie 

Welke ambitie heeft de gemeente Den Helder voor de publieke dienstverlening in het algemeen 

en voor de behandeling en afhandeling van meldingen in het bijzonder? 

 

2 organisatie 

Hoe is de behandeling en afhandeling van meldingen in de gemeentelijke organisatie ingericht? 

 

3 resultaat 

Handelt de gemeente Den Helder meldingen inhoudelijk af volgens de daarvoor opgestelde 

regels en richtlijnen en binnen de daarvoor geldende termijn? 

Hoe klantgericht bejegent de gemeente Den Helder de burger die een melding doet? 

 

Voor de 12 deelnemende gemeentes is een vergelijking gemaakt voor de uitkomsten van het 

onderzoek naar deze drie aspecten. 

 

Tenslotte heeft een beperkt onderzoek plaatsgevonden naar de afhandeling van brieven en als 

brief geregistreerde e-mail berichten. 

 

Conclusies 

 

ambitie 

1. De gemeente Den Helder heeft ambities vastgesteld voor de behandeling en  afhandeling van 

meldingen, maar deze ambities zijn niet uitgewerkt in normen. 

 

organisatie 

2. Bij de gemeente Den Helder ontbreekt een centraal meldpunt waar alle meldingen over de 

openbare ruimte binnen komen. 

3. Er zijn verschillende afdelingen binnen de gemeente Den Helder betrokken bij de afhandeling 

van meldingen.  Er is echter geen (centraal) toezicht binnen de gemeente op de tijdigheid en 

juistheid van de afhandelingen van meldingen. 

4. De gemeente Den Helder heeft geen vaste procedure voor rapportage over de afhandeling 

van meldingen aan de melders. 

 



 

resultaat 

5. De gemeente Den Helder registreert niet consequent de uitvoerdatum van afgehandelde 

meldingen, waardoor niet kan worden vastgesteld of meldingen tijdig worden afgehandeld. 

6. Uit het (beperkte) onderzoek onder geïnterviewde melders is vastgesteld dat de 

klantvriendelijkheid van de gemeente Den Helder wel positief wordt ervaren met betrekking 

tot voortgang van de behandeling, maar dat de klantvriendelijkheid  als onvoldoende wordt 

ervaren met betrekking tot de afwikkeling van hun melding. 

7. De gemeente Den Helder haalt voor de aspecten ‘organisatie’ en ‘resultaten’ een lagere 

score ten opzichte van de gemiddelde score van alle deelnemende gemeentes aan het 

onderzoek. Alleen op het aspect  ‘ambitie’ haalt zij een score die boven de gemiddelde score 

uitkomt. 

 

afhandeling van brieven en e-mails 

8. Bij beantwoording van brieven en e-mails wordt door de gemeente Den Helder begrijpelijk, 

duidelijk en correct geformuleerd. 

 

Aanbevelingen 

1. Stel normen vast voor de afhandeling en terugkoppeling van meldingen. 

2. Maak de gehanteerde normen duidelijk bij alle afdelingen die betrokken zijn bij het afhandelen 

van meldingen over de openbare ruimte. 

3. Richt een centraal meldpunt in waarin alle meldingen over de openbare ruimte binnen komen en 

worden geregistreerd. Bewaak vanuit dit centrale meldpunt de voortgang van de afhandeling van 

meldingen alsmede de terugkoppeling hiervan aan de melders. 

4. Benoem een eindverantwoordelijke voor het toezicht op de tijdige afhandeling van meldingen 

over de openbare ruimte. 

5. Zie er op toe dat een juiste datum voor de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte 

wordt geregistreerd. 

6. Rapporteer periodiek over het aantal geregistreerde meldingen over de openbare ruimte 

alsmede de doorlooptijd van deze meldingen in relatie tot de vastgestelde normen voor 

afhandeling. 

 

 

 

 







Nawoord Rekenkamercommissie. 

Het stemt de Rekenkamercommissie tot tevredenheid dat het college de samenvattende conclusies 

en aanbevelingen uit het onderzoek onderschrijft en de aanbevelingen inmiddels grotendeels heeft 

doorgevoerd in de werkwijze van de gemeentelijke organisatie.  
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1 ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

De Rekenkamercommissie Den Helder heeft meegedaan aan het DoeMee-onderzoek naar de 

afhandeling van meldingen.1 

1.1 Aanleiding 

Elke inwoner van een gemeente heeft ermee te maken: een losliggende stoeptegel, een kapotte 

vuilniscontainer, een omgewaaide boom, of een straatlantaarn die is uitgevallen. Het gaat hier om 

onregelmatigheden in de openbare ruimte die voor overlast zorgen. Inwoners kunnen van hiervan 

een melding doen door contact op te nemen met de gemeente.2  

Gemeenten hebben de kwaliteit van de publieke dienstverlening hoog in het vaandel staan en 

hebben steeds meer aandacht voor de adequate afhandeling van meldingen. 3 De afhandeling van 

de meldingen is een vorm van publieke dienstverlening, waarbij het contact tussen de gemeente 

en burgers, bedrijven en instellingen, concreet vorm krijgt. De kwaliteit van de afhandeling is van 

belang. Hoe sneller en klantvriendelijker de gemeente meldingen afhandelt, hoe beter de 

gemeente invulling geeft aan deze vorm van publieke dienstverlening.  

DoeMee-onderzoek houdt in dat meerdere gemeenten tegelijkertijd aan hetzelfde onderzoek 

meedoen. Uiteindelijk levert dit een individuele rapportage per gemeente op, maar ook een 

vergelijkende rapportage met goede voorbeelden uit andere gemeenten. Aan dit DoeMee-

onderzoek afhandeling meldingen namen in totaal twaalf gemeenten deel.  Tabel 1.1 maakt deze 

gemeenten inzichtelijk. 

Tabel 1.1: Deelnemende gemeenten aan de DoeMee Afhandeling Meldingen 

Bodegraven Rijswijk 

Den Helder Terneuzen 

Edam-Volendam Terschelling 

Hoorn Tynaarlo 

Leidschendam-Voorburg Veenendaal  

Reeuwijk Zeist 

De meeste meldingen hebben betrekking op openbare wegen, openbaar groen, overlast en 

openbare verlichting. Voor deze meldingen heeft de gemeente verschillende kanalen beschikbaar, 

bijvoorbeeld een speciaal telefoonnummer, de gemeentelijke website, of een balie in het 

gemeentehuis. Dat burgers met meldingen direct en veelvuldig contact hebben met de gemeente, 

maakt het onderwerp relevant voor de rekenkamercommissie om te onderzoeken. 

De rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder neemt deel aan dit DoeMee-onderzoek 

omdat zij de raad inzicht wil bieden in de kwaliteit van de afhandeling van meldingen in Den 

Helder in 2008 en 2009.  
                                                                 

1 DoeMee onderzoek is een initiatief van De Lokale Rekenkamer BV, waarbij meerdere rekenkamer(commissie)s zich kunnen 

inschrijven voor een onderzoeksopzet.  
2 Onder een melding verstaan wij in dit onderzoek geen klacht, omdat een klacht betrekking heeft op de (be)handeling of nalatigheid 

van een ambtenaar of bestuurder van een gemeente. 
3 Hieronder verstaan wij dienstverlening van gemeente aan burgers, bedrijven en instellingen. 
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Dit onderzoek is aangevuld met een onderzoek naar de kwaliteit van afhandeling van brieven en 

als brief geregistreerde e-mails door de gemeente. Deze aanvulling geeft extra inzicht in de 

kwaliteit van de (schriftelijke) dienstverlening van de gemeente. Op basis van een beschikbaar 

overzicht van brieven en als brieven geregistreerde e-mails uit 2009, hebben wij een analyse 

uitgevoerd aan de hand van vijftien briefdossiers. Deze dossiers hebben wij beoordeeld op de 

aspecten tijdigheid en bejegening. 

1.2 Doelstelling en vraagstelling 

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 

De gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Den Helder inzicht verschaffen in de 

kwaliteit van de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte. 

 

Omdat de rekenkamercommissie heeft gekozen voor een aanvullend onderzoek naar de 

afhandeling van brieven en als brieven geregistreerde e-mails, luidt de tweede doelstelling: 

De gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Den Helder inzicht verschaffen in de 

kwaliteit van de afhandeling van brieven en als brieven geregistreerde e-mails.  

 

De voor dit onderzoek geformuleerde centrale vraagstelling luidt: 

Wat is de kwaliteit van de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte bij de gemeente 

Den Helder? 

 

De centrale vraagstelling hebben de onderzoekers uitgewerkt in deelvragen. In samenhang geven 

de deelvragen een antwoord op de centrale vraagstelling. Deze deelvragen verbijzonderen de 

onderzoekers naar drie niveaus: ambitie, organisatie en resultaat, die ook bij de afhandeling van 

brieven en als brieven geregistreerde e-mails aan de orde komen.  

 

Tabel 1.2: Gehanteerde deelvragen voor dit onderzoek 

Niveau Bijbehorende vraag 

Ambitie 1. Welk ambitie heeft de gemeente voor de publieke 

dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling van 

meldingen in het bijzonder?  

Organisatie 2. Hoe is de afhandeling van meldingen in de gemeentelijke 

organisatie ingericht? 

Resultaat 3. Handelt de gemeente meldingen inhoudelijk af volgens de 

daarvoor opgestelde regels en richtlijnen?  

4. Handelt de gemeente meldingen binnen de daarvoor 

geldende termijn af?  

5. Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger die een 

melding doet? 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 van de nota van bevindingen gaan de onderzoekers in op het ambitieniveau van de 

gemeente bij dienstverlening in het algemeen, en ten aanzien van de afhandeling van meldingen in 

het bijzonder. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het proces van de afhandeling van 

meldingen zoals dat in de ambtelijke organisatie is vormgegeven. In hoofdstuk 3 gaan de 

onderzoekers in op de resultaten van de afhandeling meldingen. Hoofdstuk 4 gaat in op de 

afhandeling van brieven en als brieven geregistreerde e-mails. 
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2 HET AMBITIENIVEAU 

Dit hoofdstuk beschrijft en beoordeelt het beleid van de gemeente Den Helder. Hiermee leggen de 

onderzoekers de basis voor de beantwoording van de deelvraag: 

1. Welke ambitie heeft de gemeente voor publieke dienstverlening in het algemeen en voor afhandeling 

van meldingen in het bijzonder? 

2.1 Beleid voor dienstverlening 

Beleidsnota’s waarin doelen en richtlijnen worden gesteld voor de publieke dienstverlening van de 

gemeente Den Helder zijn: 

1. Coalitieprogramma 2006 - 2010 Gewoon samen doen!  

2. Programmabegroting 2009,‘KOERSVAST’,  

3. Programmabegroting 2010,‘KOERSVAST’ 

4. Dienstverleningsconcept afdeling Publiekszaken, ‘Den Helder aan kop en de klant voorop’  

5. Bel’Wijzer’, Telefoon-Opnameprotocol van de gemeente Den Helder  

6. E-mailprotocol, ‘Protocol voor het gebruik van e-mail’ 

7. Huisregels, ‘Zo zijn onze manieren’4  

 

Coalitieprogramma 

Het college bestaande uit PvdA, VVD en CDA, heeft in 2006 als één van zijn speerpunten in het 

coalitieprogramma opgenomen om maatregelen te treffen en initiatieven te nemen in relatie tot 

het actieprogramma ‘Andere overheid’.5 Onderdeel hiervan is het verbeteren van de 

dienstverlening. Daarnaast is de verbetering van de (digitale) dienstverlening als speerpunt voor de 

ambtelijke organisatie geformuleerd.6  

 

Programmabegroting 

De programmabegroting 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 november 2008. Hierin 

stelt de raad dat de gemeente verder werkt aan de organisatieontwikkeling, die tot een verdere 

verbetering van de dienstverlening moet leiden.7 Uitbreiding en optimalisering van de digitale 

dienstverlening ziet de gemeente als te nemen maatregelen.8 In de programmabegroting 2010, 

vastgesteld door de gemeenteraad op 11 november 2009, heeft de gemeente bij programma 1 

“Algemeen bestuur en middelen”, specifieke aandacht voor dienstverlening. De ontwikkeling van 

de publieksdienstverlening wordt genoemd als één van de te verwezenlijken ambities.9 De visie 

van de gemeenteraad op de publieke dienstverlening luidt: 

“Een vraaggerichte organisatie, waar een afzonderlijke organisatie-eenheid informatie verstrekt aan de 

burger op basis van een zo ver mogelijk doorgevoerde vorm van geïntegreerde dienstverlening en waar 

                                                                 

4 De huisregels zijn onderdeel van het ”Veiligheidsprotocol gemeente Den Helder” dat door het college in oktober 

2007 is vastgesteld.  
5 Coalitieprogramma 2006 - 2010 Gewoon samen doen! PVDA VVD CDA, Gemeente Den Helder, 10 mei 2006  
6 Coalitieprogramma, pp. 5. 
7 Programmabegroting, pp. 75. 
8 Programmabegroting 2009, pp. 78. 
9 Programmabegroting 2010 Programma 1 Algemeen bestuur en middelen, pp. 13. 
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producten zoveel mogelijk worden afgeleverd klaar-terwijl-u-wacht en zoveel mogelijk door één 

contactpersoon”.10 

 

Daarbij gaat de gemeente uit van een drietal kernwaarden: 

− de producten komen in belangrijke mate in samenwerking met de klant tot stand; 

− de medewerkers denken mee met de klant en zijn oplossingsgericht; 

− producten zijn van goede kwaliteit en worden binnen een afgesproken tijd geleverd. 

 

De gemeente noemt als continue aandachtspunten hierbij: een klanttevredenheidsscore van 7,5 of 

hoger op basis van landelijke benchmarking11, het gemeentebreed invoeren van algemene 

servicenormen, het doorontwikkelen van de telefonische dienstverlening, het versterken en 

uitbreiden van de digitale dienstverlening, een adequate, uniforme klantbenadering en ten slotte 

verdere verhoging van de kwaliteit en bereikbaarheid.12 

 

Dienstverleningsconcept 

De gemeente Den Helder beschikt over een dienstverleningsconcept dat door de raad in april 

2004 is vastgesteld, genaamd ‘Den Helder aan kop en de klant voorop! Van aanbodgerichte naar 

vraaggerichte dienstverlening.’ Het document bevat tevens een ontwikkelvisie voor de inrichting 

van de afdeling Publiekszaken. In het dienstverleningsconcept staat dezelfde visie geformuleerd als 

in de programmabegroting.13 Het dienstverleningsconcept bevat ook een missie voor de afdeling 

Publiekszaken:  

 

“Publiekszaken stelt de vraag van de individuele burger centraal. Handelt en denkt vanuit de klant 

(klantgericht) en vanuit de basishouding van dienstbaarheid, betrouwbaarheid en professionaliteit.” 14 

 

Servicehandboek 

In april 2006 heeft het college het servicehandboek afdeling Publiekszaken vastgesteld, dat in 2007 

voor het laatst is aangepast. Het servicehandboek bevat algemene en specifieke servicenormen. 

De algemene servicenormen geven informatie over de bereikbaarheid, de beschikbaarheid, het 

serviceniveau, de voorlichting en de communicatie, de nazorg, het product, de prijs en de privacy 

bij de afdeling Publiekszaken. De specifieke normen gelden voor producten, diensten en extra 

services van de afdeling Publiekszaken.15 De normen voor meldingen komen in paragraaf 2.2 terug. 

 

Bel’Wijzer’ 
Vanaf 2006 geldt voor de hele organisatie een telefoonprotocol: Bel’Wijzer’, Telefoon-

Opnameprotocol van de gemeente Den Helder. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden voor 

een goede telefonische dienstverlening uitgewerkt. Dit zijn praktische richtlijnen, zoals afspraken 

                                                                 

10 Programmabegroting 2010, pp. 13. 
11 Hiermee doelt de gemeente op een door de VNG aangeboden instrument ,” Benchmarking Publiekszaken” , 

waarmee gemeenten jaarlijks hun prestaties op het beleidsterrein van Publieksdienstverlening kunnen meten en 

vergelijken. 
12 Programmabegroting 2010, pp. 14. 
13 Dienstverleningsconcept, pp. 4. 
14 Dienstverleningsconcept, pp. 4. 
15 Servicehandboek pp. 3 
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over bereikbaarheid en vervanging bij afwezigheid. Daarnaast staan er richtlijnen in over de 

bejegening van klanten en hoe om te gaan met klachten. 

 

E-mailprotocol 

Ook bestaat er een e-mailprotocol: ”Protocol voor het gebruik van e-mail”. Dit is vastgesteld 

door het college van B&W op 6 juni 2006. Hierin staat beschreven hoe de gemeente met e-mail 

om gaat, welke e-mail volgens wetgeving gearchiveerd moet worden en richtlijnen voor de 

beantwoording van e-mail. 

 

Huisregels 

Tenslotte beschikt de gemeente over huisregels “zo zijn onze manieren”. Met deze huisregels 

maakt de gemeente duidelijk wat burger en gemeente onderling van elkaar mogen verwachten. 

Deze huisregels zijn op alle locaties van de gemeente zichtbaar opgehangen, volgens een 

geïnterviewde medewerker. 

 

2.2 Beleid voor de afhandeling van meldingen 

Concreet beleid en normtijden voor de afhandeling van meldingen heeft de gemeente Den Helder 

in het servicehandboek, “Producten Klantenservice” opgenomen. Voor de registratie van 

meldingen beschikt het klantcontactcentrum (KCC) over een procesbeschrijving: “Registratie van 

meldingen in JD-Edwards”. Dit document dient als leidraad voor de medewerkers.16 Hier gaan wij 

op in bij hoofdstuk 4. 

 

Het servicehandboek heeft het college van B&W in april 2006 vastgesteld. In paragraaf 5.5 van het 

servicehandboek zijn zowel algemene als specifieke normen ten aanzien van de afhandeling van 

meldingen geformuleerd. De algemene normen houden in dat de gemeente garandeert dat alle 

meldingen dezelfde dag aan de juiste afdeling worden doorgegeven. In het servicehandboek staat 

opgenomen dat de behandelende afdeling (Stadsbeheer) de volgende meldingen binnen twee 

werkdagen moet afhandelen: 

−  Illegaal grofvuil 

−  Gevaarlijk loszittende stoeptegels 

−  Gevaarlijk loshangende boomtakken 

 

Naast de algemene normen, hanteert de gemeente twee specifieke normen:  

− In geval van diefstal van een rolcontainer doet de gemeente binnen één week aangifte 

voor de burger (deze moet wel persoonlijk langskomen voor ondertekening van het 

aangifteformulier) bij de politie en verstrekt binnen één week een nieuwe rolcontainer.  

− Graffiti waarbij kwetsende teksten of symbolen zijn aangebracht, worden dezelfde dag 

door de behandelende afdeling (Stadsbeheer) verwijderd. 17 

 

Voor andere dan de in het servicehandboek genoemde typen meldingen zijn geen termijnen in 

beleid opgenomen.  

                                                                 

16 Klantcontactcentrum (KCC) - Registratie van meldingen in JD Edwards (intern opgestelde procesbeschrijving)  
17 Servicehandboek, pp. 12. 
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2.3 Oordeel over beleid 

Naar aanleiding van het geconstateerde beleid over dienstverlening en specifiek de afhandeling van 

meldingen zullen wij de bevindingen hier toetsen aan de hand van het normenkader. Wij geven 

aan of er voldaan, beperkt voldaan of niet voldaan is aan de gestelde norm.18 

Tabel 2.1: Oordeel over beleid 

Norm Beoordeling 

De raad heeft ambities vastgesteld voor de publieke dienstverlening door de 

gemeente (algemeen). 

Voldaan.  

De gemeente hanteert een norm voor de termijn waar binnen de gemeente 

deze meldingen moet afhandelen (tijdigheid). 

Beperkt voldaan.  

De gemeente hanteert normen voor het percentage meldingen dat zij 

minimaal binnen de geldende termijn dient af te handelen (tijdigheid).  

Niet voldaan.  

De gemeente hanteert servicenormen voor de wijze waarop zij de burger te 

woord dient te staan (klantvriendelijkheid). 

Beperkt voldaan.  

                                                                 

18 Zie bijlage 3 en 4 voor een toelichting op de normen, en een uitleg van de wijze waarop de toetsing op de normen 

tot stand is gekomen. 
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3 DE ORGANISATIE 

Dit hoofdstuk beschrijft en beoordeelt de organisatie van de afhandeling van meldingen in de gemeente 

Den Helder. Hiermee leggen de onderzoekers de basis voor de beantwoording van de deelvraag: 

2. Hoe is de afhandeling van meldingen in de gemeentelijke organisatie ingericht? 

3.1 Kanalen en registratie 

Burgers kunnen meldingen over openbare ruimte bij de gemeente Den Helder doen via vijf 

kanalen: 

− balie van de afdeling Publiekszaken / klantcontactcentrum(KCC); 

− telefoon; 

− e-mail; 

− formulier op de website; 

− post (brieven en als brief geregistreerde e-mails). 

De meeste meldingen komen binnen via de telefoon. Via het algemene nummer van de gemeente 

kunnen burgers via het keuzemenu terecht bij het KCC voor het doorgeven van een melding. 

Burgers kunnen ook het reactieformulier op de gemeentelijke website invullen. Daarnaast komen 

meldingen binnen via schouwen in de buurt, via collega’s van andere afdelingen en via de 

grofvuillijn. Sinds 1 januari 2010 is deze lijn overgenomen door  ‘NV Huisvuilcentrale N-H’ (HVC) 

te Alkmaar. Er komen ten slotte ook meldingen binnen die niet voor de gemeente zijn, maar voor 

het hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, politie en vice versa. Deze meldingen registreert de 

gemeente niet. De gemeente verbindt de burger door met het juiste orgaan. 

Meldingen worden ook vaak rechtstreeks telefonisch bij de medewerkers van de wijkteams 

gedaan. Voor het grootste deel komen deze binnen bij de wijkconciërges. Hoewel dit theoretisch 

gezien zou moeten worden geregistreerd bij het KCC, gebeurt dit in de praktijk niet. Het gaat dan 

veelal om meldingen over het onderhoud van wegen, verlichting en gebouwen. Het belang van 

registratie staat bij de geïnterviewde medewerkers niet op de eerste plaats; de afhandeling zelf 

staat voorop. 

 

Registratie in JD Edwards en in Corsa 

Meldingen die per telefoon, e-mail, het reactieformulier op de website, via collega’s of aan de balie 

van het KCC worden gedaan, registreren medewerkers van het KCC in het systeem JD Edwards. 

Meldingen per brief komen binnen bij het team DIV van de afdeling Facilitair Bedrijf. Deze 

meldingen registreert de gemeente niet in JD Edwards, maar alleen als brief in het 

postregistratiesysteem Corsa. 

Medewerkers van het KCC registreren in het systeem JD Edwards naam, adres en 

telefoonnummer van de melder. In de melding wordt het onderwerp van de melding aangegeven 

middels een hoofd- en subcategorie. Ook wordt de afdeling die voor de afhandeling moet zorg 

dragen geselecteerd. Dit gebeurt aan de hand van een lijst, waarop staat welke melding voor 

welke afdeling geldt. Het systeem is gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). 

Zo kunnen ook eerdere meldingen van een burger ingezien worden. Anoniem melden is mogelijk, 

maar dat heeft de gemeente liever niet. Burgers willen soms toch anoniem melden als er gevaar is, 
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bijvoorbeeld bij het melden van illegaal vuil of overlast. Om die meldingen toch in behandeling te 

kunnen nemen, vullen de medewerkers in dat geval hun eigen naam in.  

 

Volgens de geïnterviewde medewerkers van het KCC stellen zij de melder altijd op de hoogte van 

de standaardtermijn voor de afhandeling van de melding conform het servicehandboek. De 

geïnterviewden gaven aan dat in principe geen terugkoppeling plaatsvindt naar de melder. Als de 

melder terugkoppeling wenst, vullen de medewerkers van het KCC dat in een opmerkingen veld 

in.  

De in JD Edwards ingeboekte meldingen krijgen: een registratienummer, een datum van inboeking 

en een code. Via de codes kan worden gezien wat de status van de melding is:  

110 Toegewezen aan afdeling 

149 Geprint 

150 Actief = in uitvoering 

500 Terugmelding 

997 Annuleren 

999 Afgesloten 

Afhankelijk van de ambtenaar of vakafdeling die de melding moet afhandelen, verstuurt de 

medewerker van het KCC de melding via de mail of print hem uit en geeft de melding aan de 

desbetreffende medewerker of vakafdeling. Bij urgente meldingen belt de medewerker van het 

KCC naar de behandelend ambtenaar. 

Als een burger opnieuw belt, kan het KCC aan de hand van o.a. de naam en adresgegevens de 

melding opzoeken en de burger daarover informeren. Als er ten onrechte staat dat de melding is 

afgehandeld, gaat de medewerker van het KCC na bij de vakafdeling hoe dit mogelijk is. Als de 

melding nog afgehandeld moet worden, voegt de medewerker dit aan de melding toe, print de 

melding uit en faxt de melding naar de vakafdeling. 

3.2 Taakverdeling en verantwoordelijkheden 

De volgende afdelingen hebben een rol in de afhandeling van meldingen binnen de gemeente Den 

Helder: 

- Publiekszaken 

- Facilitair Bedrijf 

- Stadsbeheer 

- Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.  

 

Verantwoordelijkheid registratie en verspreiding  

De gemeente heeft alle contacten met de burger via telefoon, balie en e-mail gecentraliseerd in 

het KCC dat deel uit maakt van de afdeling Publiekszaken. Sinds de samenvoeging van de teams 

receptie, callcenter en klantenservice, verrichten alle medewerkers Publiekszaken dezelfde taken. 

De medewerkers volgen allemaal de opleiding Medewerker Publiekszaken, om alle vragen van 

burgers zo goed mogelijk en het liefst in een keer te kunnen afhandelen. Medewerkers van het 

KCC beschikken voor de beantwoording van de vragen van burgers over een kennisbank en een 

producten- en dienstencatalogus. Ook vindt er een keer in de maand teamoverleg plaats waarbij 

ervaringen worden uitgewisseld. Daarnaast volgen medewerkers trainingen. 
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Medewerkers van het KCC zijn verantwoordelijk voor de registratie van meldingen in het 

daarvoor bestemde systeem JD Edwards. De medewerkers van het KCC zijn ook 

verantwoordelijk voor de verspreiding van de door hen geregistreerde meldingen binnen de 

organisatie. In JD Edwards kunnen de wijkconciërges en een administratief medewerker van het 

team Wijkteams meldingen registreren.  

De meldingen per brief gaan buiten het KCC om via het team DIV van de afdeling Facilitair Bedrijf 

naar de behandelende afdelingen. Meldingen per brief komen binnen bij het team DIV van de 

afdeling Facilitair Bedrijf, die de brieven en als brief geregistreerde e-mails scant en binnen de 

organisatie uitzet door middel van het workflow- en e-mailprogramma Groupwise. Deze 

meldingen worden niet in het registratiesysteem JD Edwards opgenomen. 

 

Verantwoordelijkheid afhandeling 

De meeste meldingen die bij de gemeente Den Helder binnenkomen, worden door de wijkteams 

en het team Beheer openbare ruimte (hierna: Bor) van de Afdeling Stadsbeheer afgehandeld. 

Sommige meldingen worden afgehandeld door andere vakafdelingen. De afdelingsmanager van de 

afdeling Stadsbeheer is eindverantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen die aan de 

afdeling worden toegewezen. Het zwaartepunt voor het toezicht op de afhandeling ligt bij de 

teamleiders van de genoemde twee teams. 

Bij het team Wijkteams houdt één medewerker zich bezig met de registratie van meldingen. Die 

medewerker print de meldingen uit het systeem JD Edwards uit en verdeelt ze onder de 

coördinatoren van de ploegen van het team. Op de bon staat de locatie, het onderwerp van de 

melding en vaak het adres van de melder. Na afhandeling moet de bon weer ingeleverd worden bij 

de medewerker, die zich bezig houdt met de registratie van meldingen. Niet altijd staat op de bon 

de datum van afhandeling en wie hem heeft afgehandeld. De medewerker zet de melding dan als 

afgehandeld in het systeem. De datum waarop de melding in het systeem op afgehandeld wordt 

gezet, wordt in het systeem als de datum voor afhandeling geregistreerd. Onduidelijk is of de 

datum voor afhandeling apart in het systeem kan worden aangegeven. Andere informatie zet de 

medewerker niet in het systeem, omdat dit teveel tijd kost. De registratie van de bonnen voert de 

medewerker wekelijks uit. Indien een melding niet of niet meteen kan worden afgehandeld door 

het team Wijkteams, neemt de wijkconciërge contact op met de melder, aldus geïnterviewde 

medewerkers. Vaak gaat een medewerker dan persoonlijk langs bij de melder. 

Het team Bor handelt de meldingen die per brief binnenkomen af. Meldingen komen via het 

postregistratiesysteem Corsa en mailprogramma Groupwise bij de teamleider binnen. Nadat de 

teamleider de meldingen bekeken heeft, zet de teamleider de meldingen uit bij de betreffende 

medewerkers van de afdeling Stadsbeheer. Indien van toepassing legt de teamleider de melding 

rechtstreeks bij een wijkcoördinator. Hiervan stelt de teamleider Bor soms ook de teamleider 

Wijkteams op de hoogte. Als de teamleider niet weet wie de melding zou moeten afhandelen, legt 

hij die neer bij de teamleider van de wijkteams. Na afhandeling moet een antwoordbrief worden 

verzonden om de melding als afgehandeld in het systeem Corsa te kunnen registreren. Een 

dergelijke brief controleert de teamleider. In veel gevallen neemt een medewerker persoonlijk 

contact op met de melder. Hiermee kunnen 80% van de gevallen worden opgelost. Dit blijkt vaak 

effectiever dan alleen een schriftelijke reactie. 

Figuur 3.1 op de volgende pagina geeft het proces van meldingen dat hierboven staat beschreven, 

schematisch weer. 
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Figuur 3.1 Proces van meldingen 

Burger doet melding bij (KCC van) gemeente Den Helder / Burger doet melding per brief 

� 

Medewerker (KCC) registreert de melding in het registratiesysteem JD Edwards / Medewerker DIV 

registreert melding per brief in Corsa 

� 

Via JD Edwards wordt de melding aan een afdeling / medewerker gekoppeld  / Via Corsa en Groupwise 

worden brieven naar de afdeling Bor gezonden 

� 

Medewerker Wijkteams verdeelt de meldingen onder de coördinatoren van de wijkteams / De teamleider 

Bor verdeelt meldingen per brief onder medewerkers afdeling Stadsbeheer 

� 

Medewerker handelt de melding af en noteert datum + naam op bon/ Medewerker handelt de melding af  

� 

Administratief medewerker zet de melding op “afgehandeld” in JD Edwards  

� 

Terugkoppeling naar de burger door medewerker Wijkteams indien burger dat expliciet heeft verzocht of 

indien niet of niet binnen termijn / Terugkoppeling over melding per brief is afhankelijk van inhoud melding 

3.3 Regie op de meldingen 

Het KCC heeft een signaleringsfunctie. Bij veel voorkomende meldingen gaat het KCC bij de 

vakafdeling na hoe het zit met de relevante beleidsregels, volgens de geïnterviewde medewerkers 

van het KCC. De verantwoordelijkheid voor de tijdigheid van de afhandeling van de meldingen en 

het uitboeken van de meldingen ligt bij de uitvoerende afdelingen.  

Het KCC verstrekt, ten behoeve van managementrapportages, viermaal per jaar 

kwartaaloverzichten en aan het eind van het jaar een jaaroverzicht van meldingen aan: 

- de afdeling Stadsbeheer (t.a.v. de teamleider Wijkteams, de teamleider Wijkoverstijgend, 

en de wijkmanager) 

- de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, (t.a.v. de teamleider Handhaving) 

- de afdeling Publiekszaken, (t.a.v. de teamleider van het KCC) 

De overzichten geven het totaal aantal binnengekomen meldingen aan, geselecteerd op 

hoofdcategorie, subcategorie en afdeling. De afdelingen kunnen deze overzichten gebruiken voor 

een vergelijking met voorgaande periodes of jaren. Als er in een kwartaal meer meldingen zijn, is 

het interessant om uit te zoeken hoe dat kan, aldus de geïnterviewde medewerkers van het KCC. 

Het KCC krijgt van de afdelingen hier geen specifieke vragen over.  

Hoewel de afdelingsmanager Stadsbeheer eindverantwoordelijk is voor de afhandeling van de 

meldingen, ligt binnen de afdeling Stadsbeheer het zwaartepunt bij de teamleiders Wijkteams en 



D E  O R GAN I S A T I E  

1 5  

Bor. Zij hebben een periodiek werkoverleg met de afdelingsmanager. De tijdigheid van de 

afhandeling van meldingen staat niet vast op de agenda. De afdelingsmanager controleert wel 

standaard de tijdigheid van de afhandeling van brieven en e-mails. 

Met de directie heeft de afdelingsmanager afgesproken dat bij de Marap (managementrapportage) 

vanaf 2010 per kwartaal de doorlooptijd en het aantal meldingen dat binnen de gestelde termijn is 

afgehandeld, zichtbaar wordt gemaakt. 

Bij het team Wijkteams is de inhoud van het dienstverleningsconcept en het servicehandboek niet 

bekend. Er is volgens de geïnterviewde medewerkers van het team geen termijn vastgesteld voor 

de afhandeling van meldingen. Meldingen handelt het team zo snel mogelijk af. Dit is volgens de 

geïnterviewden prioriteit nummer één. Het is afhankelijk van de aard van de melding hoe lang het 

duurt om een melding af te handelen. Het team Wijkteams controleert niet standaard op 

tijdigheid van de afhandeling. De teamleider ontvangt periodiek overzichten van het KCC met het 

aantal meldingen. Deze overzichten gebruiken de wijkteams niet. Per drie maanden krijgt de 

teamleider een uitdraai om te kijken welke meldingen nog open staan. Sommige meldingen blijven 

lang openstaan. Alleen meldingen waarvan de bon terugkomt worden als afgehandeld 

geregistreerd. De datum van afhandeling en de afhandelaar worden niet altijd op de bonnen 

genoteerd. De datum van afhandeling die in het systeem komt te staan is niet de daadwerkelijke 

datum van afhandeling, maar de datum waarop de melding in het systeem op afgehandeld wordt 

gezet. Voor 2008 was er een achterstand voor de invoering van de afgehandelde meldingen 

ontstaan van een half jaar. Deze zijn ineens in het systeem verwerkt. Dit geeft een vertekend 

beeld over de tijdigheid van de afhandeling.  

Volgens de geïnterviewde van het team Bor bedraagt de afhandeltermijn voor de brieven en e-

mails met meldingen zes weken. Bij vertraging verstuurt de medewerker een tussenbericht, 

waarna opnieuw een termijn van zes weken ingaat. De procedure van afhandeling ligt niet vast. De 

afhandeling is ook afhankelijk van de urgentie van de melding, volgens de geïnterviewde. Het 

postregistratiesysteem Corsa toont via de zogenaamde ‘Balance scorekaart’, de aantallen 

afgehandelde brieven en e-mails, de doorlooptijd en de tijdigheid van de afhandeling van de 

brieven en e-mails. 
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3.4 Oordeel over organisatie 

Naar aanleiding van de geconstateerde organisatie van de afhandeling van meldingen, geven wij een 

toets op de bevindingen weer in tabel 3.1. Aan de hand van elke norm uit het normenkader geven 

wij aan of er voldaan, beperkt voldaan, of niet voldaan is aan de gestelde norm.  

 

Tabel 3.1: Oordeel over organisatie 

Norm Beoordeling 

De gemeente heeft een centraal meldpunt ingericht, waar alle meldingen over 

de openbare ruimte binnen komen. 

Niet voldaan.  

De verantwoordelijkheid voor ontvangst, registratie, verspreiding, afhandeling, 

terugkoppeling en sturing in het proces van afhandelen van meldingen is 

vastgelegd, en helder voor alle betrokkenen. 

Beperkt voldaan. 

De gemeente maakt gebruik van een digitaal meldsysteem, dat meldingen op 

een centrale plaats juist en volledig registreert (gegevens melder, gegevens 

melding, datum van ontvangst). 

Beperkt voldaan. 

 

Het digitaal meldsysteem stuurt de melding naar de juiste afdeling van de 

gemeente, die de melding ook afhandelt. 

Beperkt voldaan. 

Binnen de gemeente is duidelijk wie toe ziet op de tijdigheid en juistheid van de 

afhandeling van meldingen, en aan de hand van welke gegevens hij dit doet. 

Niet voldaan.  

Er bestaan procedures voor de informatievoorziening aan de melder, waarin 

minimaal naar voren komt dat deze terugkoppeling krijgt als het afhandelen van 

de melding meer tijd kost. 

Niet voldaan. 
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4 DE RESULTATEN 

Dit hoofdstuk beschrijft en beoordeelt de resultaten van de afhandeling van meldingen door de gemeente 

Den Helder. Hiermee leggen de onderzoekers de basis voor de beantwoording van deelvragen: 

3. Handelt de gemeente meldingen inhoudelijk af volgens de daarvoor opgestelde regels en richtlijnen?  

4. Handelt de gemeente meldingen binnen de daarvoor geldende termijn af?  

5. Hoe klantgericht bejegent de gemeente de burger die een melding doet? 

Voor de beoordeling van de resultaten heeft de gemeente aan de rekenkamercommissie een 

overzicht gegeven van de meldingen die in de periode 2008 en 2009 door het KCC zijn 

geregistreerd. Ook is een gedetailleerd overzicht verstrekt van de afgehandelde meldingen in het 

derde kwartaal van 2009. Hierop hebben de onderzoekers hun bevindingen gebaseerd. Voor de 

afhandeling van meldingen per brief hebben de onderzoekers geen overzichten ontvangen. Deze 

laten zij buiten beschouwing. Voor het beoordelen van de tijdigheid en de bejegening hebben de 

onderzoekers een aselecte steekproef getrokken van de burgers die in 2009 een melding hebben 

gedaan. Tien burgers zijn gevraagd naar hun ervaring met de afhandeling van hun melding. 

4.1 Meldingen in 2008 en 2009 

De overzichten van de meldingen in 2008 en 2009 geven het aantal meldingen weer dat in die 

jaren is geregistreerd door het KCC. De meldingen zijn over de verschillende afdelingen en teams 

verdeeld. Binnen de afdeling Stadsbeheer zijn de meldingen toegewezen aan de Wijkteams, het 

Bedrijfsbureau en team Wijkoverstijgend. Binnen de afdeling Vergunningen en Handhaving werden 

meldingen aan het team Handhaving en het team Vergunningen toegedeeld. De hoofd- en 

subcategorieën komen voor de verschillende teams overeen. 

Tabel 4.1: Totaal aantal meldingen 2008 / 2009 

Jaar Aantal 

2008 3581 

2009 3548 

 

Alle binnengekomen meldingen zijn ingedeeld in hoofdcategorieën. Het aantal geregistreerde 

meldingen per hoofdcategorie in 2008 en 2009 zijn weergegeven in tabel 4.2 op de volgende 

pagina.  

4.2 Registratie 

Uit het uitgebreide overzicht van de meldingen in het derde kwartaal van 2009 volgt dat in alle 

gevallen de datum van ontvangst (invoerdatum), naam en adres van de melder worden 

geregistreerd. Niet in alle gevallen is het telefoonnummer geregistreerd. Ook is in de overzichten 

te zien dat medewerkers zelf meldingen hebben ingevoerd. Naast de contactgegevens is ook een 

omschrijving van de melding opgenomen.  
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Tabel 4.2 Meldingen in 2008 en 2009 

Hoofdgroep Percentage t.o.v. totaal 2008  Percentage t.o.v. totaal 2009  

Grofvuil-inzameling 24,0 32,1 

Onderhoud Groen 14,7 14,1 

Verharding 14,1 11,8 

Putten 7,9 2,5 

Zwerfvuil 7,6 7,5 

Rest-inzameling 5,4 6,6 

Verkeer 5,3 4,3 

GFT-inzameling 3,7 3,2 

Onkruid in verharding 2,5 2,7 

Aanhangers/Autowrakken 2,1 2,5 

Straatmeubilair 2,0 1,9 

Riolering 1,7 0,7 

Overtredingen 1,5 2,1 

Verzamelcontainers 1,3 1,0 

Ongedierte 1,2 0,1 

Hondenpoep 1,0 2,4 

Overig 4,0 4,5 

Totaal 100 % 100 % 

 

4.3 Tijdige en inhoudelijke afhandeling 

In het uitgebreide overzicht van de meldingen in het derde kwartaal van 2009 is te zien dat de 

meldingen zijn ingedeeld in een hoofd- en subcategorie, zodat ze bij de juiste afdeling terecht 

zouden moeten komen. Uit een uitdraai van de meldingen in dit kwartaal blijkt dat ook een 

behandelend ambtenaar wordt geregistreerd. Hierbij is soms in het omschrijvingenveld genoteerd 

wat de behandelend ambtenaar aantrof en welke actie is ondernomen.  

Uit de ter beschikking gestelde jaaroverzichten van 2008 en 2009 is niet af te leiden of de 

meldingen tijdig zijn afgehandeld. Daarom kan er niet over deze hele periode een oordeel worden 

gegeven over de tijdigheid. Wel is een uitgebreider overzicht van het derde kwartaal van 2009 

verstrekt, waarin verschillende data voorkomen. De melddatum is geregistreerd (begindatum), de 

datum waarop de melding moet worden uitgevoerd (uitvoerdatum) en de datum waarop de 

melding wordt uitgeboekt. De daadwerkelijke afhandeldatum wordt echter niet standaard 

geregistreerd. Dit zorgt ervoor dat niet beoordeeld kan worden of de gemeente meldingen tijdig 

afhandelt.  
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Opvallend is dat de normtijd van 48 uur voor de categorieën die in het beleid zijn gesteld niet 

terugkomen in de overzichten. Verwacht zou mogen worden dat voor het illegaal grofvuil, 

loszittende stoeptegels en overhangende boomtakken de uitvoerdatum op twee dagen later zou 

worden ingesteld, al dan niet automatisch. Daarbij komt dat in de overzichten de uitvoerdatum 

vrijwel altijd dezelfde is als de begindatum. Dit roept vragen op over de juistheid van de 

uitvoerdatum. 

Om toch een beeld over de tijdigheid te krijgen aan de hand van de overzichten hebben wij voor 

het derde kwartaal 2009 de uitboekdatum met de uitvoerdatum vergeleken. Hieruit blijkt dat van 

de in totaal 1467 meldingen 746 meldingen niet op tijd zijn afgehandeld. Dit betekent dat de 

gemeente in het derde kwartaal 49% van de meldingen binnen de gestelde termijn heeft 

afgehandeld en dat 51% niet binnen de gestelde termijn is afgehandeld. Kanttekening blijft hierbij 

dat de data niets zeggen over de daadwerkelijke afhandeldatum. 

4.4 Bejegening 

Als onderdeel van het onderzoek zijn tien burgers, die in 2009 een melding hebben gedaan, 

telefonisch geïnterviewd. Het doel van deze interviews was inzicht te verkrijgen in de ervaring van 

een aantal melders met de manier waarop de gemeente hen te woord heeft gestaan bij de 

afhandeling van meldingen en wat zij van het proces vonden. De onderstaande bevindingen zijn 

niet te generaliseren naar alle burgers die in 2009 een melding deden. Wel kunnen de gesprekken 

met burgers gebruikt worden als aanvulling op de andere bronnen: het beleid, interviews met 

ambtenaren en de registratie van de meldingen. 

Vier van de tien geïnterviewde melders wisten van tevoren waar en hoe zij hun meldingen konden 

doen. Van de andere zes geïnterviewde melders had er één in eerste instantie contact opgenomen 

met de politie. Door de politie werd de melder naar de gemeente verwezen, waar hij zijn melding 

aan de balie heeft gedaan. De andere vijf geïnterviewde melders hebben de gemeentegids 

geraadpleegd voor informatie over meldingen. Negen van de tien geïnterviewde melders hebben 

hun melding telefonisch gedaan door het nummer van de gemeente te bellen. Meestal betrof dit 

het algemene nummer en kwamen zij via het keuzemenu bij het KCC terecht. In één geval belde 

de geïnterviewde melder het nummer van de milieudienst. 

De geïnterviewde melders waren goed te spreken over de wijze waarop zij te woord werden 

gestaan. Hiervoor geven zij gemiddeld een 7,1 het hoogste cijfer was een tien, het laagste cijfer 

een vijf. De vijf werd toegekend omdat de inventarisatie van het probleem uitstekend was, maar 

de informatie aan de geïnterviewde melder ver achter bleef. Aan alle geïnterviewde melders 

werden de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) gevraagd. Ook werd de melding en 

de locatie ervan genoteerd. De geïnterviewde melders ontvingen geen ontvangstbevestiging. 

De informatie die de geïnterviewde melders ontvingen over de afhandeling van hun melding was 

beperkt. In acht gevallen werd tegen de geïnterviewde melders gezegd dat het zou worden 

doorgegeven, maar werd er verder geen informatie over de termijn, de procedure of een 

contactpersoon verstrekt. Eén van de geïnterviewde melders kreeg informatie over de procedure 

die de gemeente zou volgen. In een ander geval werd de geïnterviewde melder verwezen naar het 

spreekuur van de wijkconciërge, op donderdagochtend. Toen de geïnterviewde melder daarop 

aangaf hier niet heen te kunnen in verband met het werk, werd gezegd dat de geïnterviewde 

melder ook naar de politie kon gaan, omdat het ook om overtreding van een parkeerverbod ging. 

De geïnterviewde melder gaf aan niet te weten of er door de gemeente desondanks actie zou 
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worden ondernomen, maar enkele weken later waren wel de gele strepen op de stoeprand 

vernieuwd. Eén van de geïnterviewde melders sprak na het doen van zijn melding een 

wijkconciërge aan over zijn melding. Die gaf hem te kennen dat de gemeente niet 

verantwoordelijk was (voor verstopte straatgoot), maar de melder zelf. 

Geen van de geïnterviewde melders heeft expliciet om een terugkoppeling van de gemeente 

gevraagd. Eén geïnterviewde melder is twee weken na het doen van de melding gebeld door de 

gemeente over de verdere gang van zaken. De andere negen geïnterviewde melders hebben geen 

terugkoppeling ontvangen. Twee van de geïnterviewde melders gaven aan dat zij het prettig 

zouden vinden om een ontvangstbevestiging te ontvangen of een terugkoppeling. 

Voor de afhandeling van de meldingen gaven de geïnterviewde melders gemiddeld een 5,6. In vijf 

van de tien gevallen is meerdere malen gebeld over dezelfde melding. Eén geïnterviewde melder 

heeft gedurende zeven weken iedere week een keer gebeld. Dat vond hij zeer kwalijk omdat het 

een gevaarlijke situatie betrof. Voor één melding is vier keer nagebeld, de andere drie 

geïnterviewde melders belden één keer na. Eén melding is volgens de geïnterviewde melder niet 

opgelost, maar daarvan heeft de gemeente laten weten dat het de verantwoordelijkheid is van de 

geïnterviewde melder zelf. Van de andere meldingen is het in twee gevallen onduidelijk of de 

melding heeft geleid tot de oplossing. Het duurde anderhalve dag tot zeven weken voordat de 

gemeente de overige meldingen had verholpen. 

4.5 Oordeel over resultaat 

Naar aanleiding van de geconstateerde resultaten, behaald op de afhandeling van meldingen, 

worden de bevindingen in tabel 4.3 getoetst. Aan de hand van elke norm uit het normenkader 

geven de onderzoekers aan of er voldaan, beperkt voldaan, of niet voldaan is aan de gestelde 

norm. 

Tabel 4.3: Oordeel over resultaat 

Norm Beoordeling 

De afhandeling vindt binnen de geldende termijn plaats en, indien die 

ontbreekt, binnen een redelijke termijn, in ieder geval binnen 8 weken na 

ontvangst (tijdigheid). 

Niet te beoordelen. 

De tien telefonisch geïnterviewde melders zijn van mening dat zij het proces 

van afhandeling van meldingen duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd 

krijgen door de gemeente (klantvriendelijkheid). 

Niet voldaan. 

De tien telefonisch geïnterviewde melders geven aan dat zij hebben ervaren 

dat als het afhandelen meer tijd kost, zij hier over bericht hebben gekregen 

(klantvriendelijkheid). 

Niet voldaan. 

De tien telefonisch geïnterviewde melders zijn van mening dat de gemeente 

de melder netjes te woord staat en klantvriendelijk benadert. 

Voldaan. 
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5 AFHANDELING BRIEVEN EN E-MAILS  

Naast het afhandelen van meldingen gaat het onderzoek hier in op de afhandeling van brieven en 

als brief geregistreerde e-mails. Het gaat daarbij om alle post die de gemeente ontvangt van 

burgers. Er wordt een oordeel geveld over de mate waarin de brieven die de gemeente stuurt aan 

burgers tijdig zijn verstuurd en in hoeverre de burger klantvriendelijk wordt bejegend. In dit 

hoofdstuk gaan de onderzoekers eerst in op het beleid voor de afhandeling van brieven en als 

brief geregistreerde e-mails en de organisatie van de afhandeling van brieven en e-mails. Daarna 

wordt een steekproef van brieven en als brief geregistreerde e-mails en e-mails beoordeeld aan de 

hand van een aantal criteria. 

5.1 Beleid voor de afhandeling van brieven en e-mails 

De gemeente heeft geen procesbeschrijving voor de behandeling van inkomende post. Wel heeft 

de gemeente een ‘Handleiding Inkomende Post (CORSA / DMS)’.19 Hierin staan de 

functiemogelijkheden van het postregistratiesysteem Corsa uitgelegd. De gemeente beschikt 

daarnaast over een protocol voor de afhandeling van e-mail, dat door het college in 2006 is 

vastgesteld.20 Hierin is een procedurebeschrijving opgenomen. Voor de beantwoording van e-

mailberichten stelt de gemeente in het protocol een termijn van drie dagen. Als binnen die termijn 

geen inhoudelijk antwoord kan worden gegeven, dient de reactie een mededeling over de datum 

en eventueel wijze van afhandeling te bevatten. Mocht de afhandeling langer duren, dan wordt een 

tussenbericht gestuurd. Evenals bij inkomende e-mails, is het ter beoordeling aan de behandelend 

medewerker of het uitgaande e-mailbericht gearchiveerd moet worden. In dat geval biedt hij de e-

mail uitgeprint aan de afdeling DIV aan. 

Voor beantwoording van brieven en als brief geregistreerde e-mails die niet als bezwaarschriften, 

klachten of aanvragen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen worden aangemerkt, 

geldt geen wettelijke termijn. De gemeente Den Helder hanteert een termijn van zes weken voor 

de beantwoording, zo volgt uit een toelichting van de gemeente. Dit is in overeenstemming met 

de termijn die de Nationale ombudsman aanbeveelt. 

Voor de behandeling van aanvragen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, geldt de termijn 

die daarvoor in specifieke regelgeving is gesteld.21 In de Algemene Plaatselijke Verordening van de 

gemeente Den Helder is voor de behandeling van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen 

een termijn van acht weken gesteld, eenmalig te verlengen met ten hoogste acht weken.22 Voor 

subsidieaanvragen is in de gemeentelijke subsidieverordening23 bepaald, dat beslist wordt vóór 31 

december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie is aangevraagd. In gevallen dat 

geen termijn is gesteld in een wettelijke regeling, geldt voor beantwoording een redelijke termijn, 

die in ieder geval na acht weken is verstreken.24 

                                                                 

19 Handleiding Inkomende Post CORSA/ DMS, vastgesteld door de afdeling Facilitair Bedrijf, team Informatie 

&Technologie, versie V26022007, d.d. 06-03-2006. 

20 Protocol voor het gebruik van e-mail, vastgesteld in de B&W-vergadering van 6 juni 2006. 
21 Artikel 4:13 eerste lid Algemene wet bestuursrecht. 
22 Algemene Plaatselijke Verordening  gemeente Den Helder 1996 (versie juni 2008), art. 1:2. 
23 Algemene Subsidieverordening Den Helder 2008, artikel 2:5. 
24 Artikel 4:13 Algemene wet bestuursrecht. 
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Voor de behandeling van bezwaarschriften heeft de gemeente een bezwaarschriftencommissie 

ingesteld. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht geldt in dat geval een behandeltermijn van 

tien weken25. In afwijking hiervan geldt dat op WOZ-bezwaren wordt beslist in het kalenderjaar 

waarin het bezwaarschrift is ontvangen.26 

Onduidelijk is wat het beleid is van de gemeente voor het sturen van ontvangstbevestigingen op 

de brieven die per post binnenkomen en de termijnen die zij daarvoor hanteert. Voor e-

mailberichten geldt dat er dezelfde dag een ontvangstbevestiging wordt verzonden. 

5.2 Organisatie van de afhandeling van brieven en e-mails in de praktijk 

Uit de interviews blijkt dat het proces van de afhandeling van brieven en als brief geregistreerde e-

mails in de praktijk afwijkt van wat is vastgelegd. Hoewel alle post bij DIV zou moeten 

binnenkomen, gebeurt dit niet in de praktijk. Het belang dat alle post bij DIV komt, wordt niet in 

de hele organisatie onderkend. Zo komt het voor dat brieven en als brief geregistreerde e-mails 

kwijt raken. DIV is de afdeling die bepaalt of post wel of niet geregistreerd dient te worden. In de 

praktijk komt het voor dat ambtenaren het ook zelf bepalen en de stukken richting DIV sturen 

met verzoek deze te registreren. 

 

Inkomende post  

Post komt via de volgende kanalen binnen: 

- postbussen van de gemeente 

- balie 

- buitenlocaties  

- e-mail: info@denhelder.nl 

- ambtenaren en leden van het college 

- fax 

 

Registratie 

Van de post die binnenkomt bij DIV bepalen de medewerkers op basis van een lijst en hun 

ervaring en deskundigheid of registratie vereist is. Post waarop actie van de gemeente vereist is of 

meldingen van diverse instanties registreren de medewerkers van DIV in het 

postregistratieprogramma Corsa. De gegevens die de medewerkers van DIV hierbij invullen staan 

weergegeven in tabel 5.1 op de volgende pagina. 

Na registratie worden de meeste stukken ingescand en digitaal naar de betreffende afdeling 

verzonden via het systeem Corsa. Het originele poststuk gaat naar de betreffende afdeling als het 

niet ingescand kan worden door het formaat, het ondertekend moet worden of persoonlijk moet 

worden uitgereikt (naturalisaties). De originelen worden gearchiveerd.  

De medewerkers van DIV bepalen vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid naar welke afdeling 

de poststukken moeten worden doorgestuurd. Als hierover twijfel bestaat nemen de 

medewerkers contact op met de afdeling om te verifiëren of het stuk door de betreffende afdeling 

afgehandeld moet worden. De management assistent van die afdeling ontvangt alle post en 

                                                                 

25 Artikel 7:10 Algemene wet bestuursrecht. 
26 Artikel 30 lid 8 wet WOZ. 
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verspreidt dat verder onder de ambtenaren die voor de beantwoording moeten zorg dragen. Het 

komt ook voor dat poststukken naar meerdere afdelingen worden verzonden. DIV heeft geen 

verantwoordelijkheid om te controleren welke afdeling voor de beantwoording zorgt.  

Tabel 5.1: Gegevens die medewerkers DIV in Corsa invullen 

NAW-gegevens Kenmerk De termijn waarbinnen een 
antwoord moet zijn gegeven 

Datum die op het poststuk staat Zaaknummer Kopiehouders 

Datum van binnenkomst Onderwerp Numeriek opbergen 

Registratiedatum Inhoud Ontvangstbevestigingen sturen ja 
of nee 

Bij bezwaarschrift datum 
poststempel 

Bijlagen Vertrouwelijkheid 

Aangetekend Of het origineel naar de afdeling 
is gegaan 

Raad (indien stukken die aan de 
gemeenteraad gericht zijn) 

Mail of fax Classificatie volgens de Basis 
archief code 

Relateren aan eerder 
binnengekomen/uitgaande 
stukken zelfde zaak 

 

Uitgaande post 

De afdelingen zijn verantwoordelijk voor de beantwoording van de brieven en als brief 

geregistreerde e-mails, zij kunnen in Corsa de antwoordbrief laten registreren. Uit de interviews 

blijkt dat dit niet altijd gebeurt. Ook zijn er afdelingen die hun eigen systeem hebben dat niet 

gekoppeld is aan Corsa. Dit laatste maakt de registratie ondoorzichtig, waardoor centrale regie 

op de tijdige afhandeling niet gewaarborgd is. 

 

Termijnbewaking 

Bij de registratie en de verspreiding naar de afdeling vermeldt DIV de wettelijke termijn 

waarbinnen de gemeente moet hebben geantwoord in het postregistratiesysteem Corsa. 

Voorheen stuurde DIV signaal- en rappellijsten met inzicht in de tijdigheid van afhandeling uit het 

postregistratiesysteem aan de afdelingen. Omdat hier niets mee gedaan werd, is DIV hiermee 

gestopt. 

5.3 Analyse van de geselecteerde brieven en e-mails 

Bij de gemeente zijn vanaf 5 januari 2009 tot en met 18 december 2009 12.727 brieven en als brief 

geregistreerde e-mails binnengekomen. Op basis van het door de gemeente Den Helder 

aangeleverd overzicht zijn (via een aselecte steekproef) vijftien brieven en (als brief 

geregistreerde) e-mails geselecteerd.  Het aantal geselecteerde brieven en e-mails per soort is in 

tabel 5.2 op de volgende pagina weergegeven. 

De brieven en e-mails zijn geanalyseerd aan de hand van het normenkader zoals opgenomen in 

bijlage 3. Niet in alle geselecteerde dossiers bleken brieven en e-mails van de gemeente te zitten 

als reactie op een aan de gemeente gestuurde brief. In een aantal gevallen heeft de gemeente een 

toelichting gegeven bij een onvolledig dossier. 

 

 



2 4  

 

Tabel 5.2: Geselecteerde brieven en e-mails naar onderwerp 

Soort Aantal Ontvangstbevestiging Antwoordbrief 

Klacht 1 1 1 

Bezwaar 3 1 3 

Verzoek om informatie 4 3 1 

Aanvraag27 4 4 3 

Overige 3 1 1 

Totaal 15 10 9 

 

5.4 Dossiers 

Negen van de vijftien opgevraagde dossiers zijn niet compleet. Vier van de vijftien dossiers 

bevatten in het geheel geen brief van de gemeente. In tien van de vijftien gevallen is volgens de 

gemeente een ontvangstbevestiging gestuurd, maar hiervan waren in twee gevallen geen 

afschriften in het dossier aanwezig. In één geval werd de ontvangstbevestiging gecombineerd met 

een tussenbericht.  

In zes van de vijftien dossiers ontbrak een inhoudelijke antwoordbrief van de gemeente. Eén van 

deze zes dossiers was nog niet afgerond, in drie gevallen stelde de gemeente geen antwoordbrief 

op. In de overige twee gevallen heeft de gemeente wel een antwoordbrief verzonden, maar was 

deze binnen de gemeente niet te traceren. 

Eén van de vier verzoeken om informatie werd door de gemeente geïnterpreteerd als 

informatieverstrekking aan de gemeente. Daarom heeft de gemeente geen ontvangstbevestiging en 

geen inhoudelijk antwoord gestuurd. Naar de mening van de onderzoekers vroeg de brief wel 

degelijk om een inhoudelijke reactie.  

In één dossier werd door de briefschrijver naar eerdere correspondentie over hetzelfde 

onderwerp verwezen, maar deze correspondentie maakte geen deel uit van het dossier. Het 

betrof in dit geval een herhaald verzoek om informatie. 

5.5 Beantwoording 

Op elf van de vijftien brieven en e-mails stuurde de gemeente een brief in reactie op de gestelde 

vraag, waarvan er negen ter beschikking werden gesteld aan de onderzoekers. Een van de vier 

brieven waarop geen inhoudelijke reactie werd gestuurd, beantwoordde de gemeente mondeling. 

In een tweede geval werd een ingevuld formulier geretourneerd zonder bijgaande brief. Op één 

brief meende de gemeente dat er geen reactie was vereist. Eén van de dossiers ten slotte, was 

nog niet afgerond. 

Van de negen antwoordbrieven bevatten zeven een volledig antwoord op de gestelde vraag. In 

één van de gevallen werd niet op alle punten ingegaan. In een ander geval was de in het dossier 

                                                                 

27 Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen. Een schriftelijke 

beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (art. 1:3 eerste en derde lid 

Algemene wet bestuursrecht) 
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gevoegde antwoordbrief niet geschreven in antwoord op de vraag uit de brief, maar op een 

telefoongesprek dat op een ander onderwerp betrekking had. 

5.6 Tijdigheid 

De gemeente stuurde op tien van de vijftien brieven en e-mails een ontvangstbevestiging. Op de 

twee e-mailberichten werd dezelfde dag een ontvangstbevestiging gestuurd conform het beleid. 

De acht andere verzonden ontvangstbevestigingen werden vrijwel alle dezelfde of de daarop 

volgende dag verzonden en daarmee binnen de termijn van vijf dagen die hiervoor wordt 

aanbevolen.28 In vijf van de vijftien gevallen werd geen ontvangstbevestiging verstuurd. 

Op alle drie de bezwaarschriften antwoordde de gemeente binnen de daarvoor geldende termijn, 

evenals op de vier aanvragen. De klachtenbrief werd niet binnen de gestelde termijn met een brief 

beantwoord. De klacht was echter eerder telefonisch afgedaan waarvoor de antwoordbrief 

slechts als bevestiging diende. Omdat onduidelijk is wanneer het telefonische contact heeft 

plaatsgevonden, kan niet worden beoordeeld of de klacht tijdig is afgehandeld. 

Een van de vier verzoeken om informatie werd volgens de gemeente onderhands afgehandeld. Uit 

het dossier blijkt dat de briefschrijver zijn verzoek meerdere malen heeft herhaald. De 

beantwoording heeft ongeveer een half jaar op zich laten wachten. Een ander verzoek om 

informatie heeft de gemeente naar de mening van de onderzoekers ten onrechte aangemerkt als 

ter kennisgeving. Hierop is in het geheel geen reactie verzonden. Van het derde dossier met een 

informatieverzoek is het antwoord niet in lijn met de gestelde vraag; met de antwoordbrief wordt 

aan een telefoongesprek over een andere kwestie gerefereerd. Of en hoe de oorspronkelijke 

brief is beantwoord is niet op te maken uit de verstrekte gegevens. De brief in het vierde dossier 

waarin om informatie werd gevraagd, werd formeel gezien binnen de gestelde termijn 

beantwoord. Het bleek echter te gaan om een herhaald verzoek, waarmee inhoudelijk gezien de 

vraag niet op tijd werd afgehandeld. 

Van de overige drie brieven en e-mails was er één na twee maanden op 1 februari 2010 nog niet 

afgehandeld. Dit betrof een brief van een andere gemeente. De andere twee brieven en e-mails 

werden wel binnen de daarvoor geldende termijn afgehandeld. 

 

Tussenbericht 

Bij één brief werd een tussenbericht verzonden, maar dat was al twee dagen na de ontvangst. 

Daarom hebben de onderzoekers deze brief tevens als ontvangstbevestiging aangemerkt. Bij twee 

andere brieven was het op zijn plaats geweest als de gemeente tussenberichten had verzonden in 

verband met de lange duur van de afhandeltermijn. 

5.7 Bejegening 

Belangrijk bij de afhandeling van brieven en als brief geregistreerde e-mails is de benadering van de 

burgers in de beantwoording. In de beoordeling van de brieven en als brief geregistreerde e-mails 

hebben de onderzoekers een aantal criteria gebruikt voor het beoordelen van de bejegening. 

 

                                                                 

28 Deze termijn is afkomstig uit de Correspondentiewijzer van de Nationale ombudsman. 
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Correct Nederlands, begrijpelijk en duidelijk antwoord 

In de beantwoording van de negen beschikbare brieven en e-mails gebruikt de gemeente 

begrijpelijke en duidelijke taal. Hierdoor zijn de antwoorden voor de burger toegankelijk. De 

beslissingen op bezwaar bevatten formeel-juridisch taalgebruik, maar dat doet niet af aan de 

inhoud. In de brieven en e-mails van de gemeente staan geen spel- en grammaticafouten.  

 

Lay-out 

Alle negen verzonden brieven waren afgedrukt op briefpapier. De gemeente hanteert een 

standaard lay-out. In de brieven staan links bovenaan het logo en de contactgegevens van de 

gemeente. Ook bevatten de brieven een standaardbriefhoofd met onder elkaar genoemd de 

datum, het kenmerk, de behandelende afdeling, de contactpersoon met diens telefoonnummer, of 

er bijlagen bij zitten en ten slotte het onderwerp. Al deze gegevens zijn telkens ingevuld. Op deze 

manier heeft de briefschrijver gemakkelijk toegang tot de behandelend ambtenaar. 

De brieven zijn ingedeeld in alinea’s, wat de leesbaarheid ten goede komt. Ook zijn de brieven zo 

geschreven, dat de kern steeds als eerste aan bod komt en vervolgens de aanvullende informatie. 

De brieven worden standaard correct afgesloten met “Hoogachtend” gevolgd door de afdeling en 

naam en handtekening van de bevoegde persoon. Bij de beschikkingen (i.c. beslissingen op 

aanvragen en bezwaarschriften) is steeds een bezwaarclausule opgenomen. In een aantal gevallen 

wordt zeer vriendelijk afgesloten, met bijvoorbeeld succeswensen. 

 

Integrale benadering 

In het geval dat een evenementenvergunning werd aangevraagd, bleek uit de verleende vergunning 

dat de gemeente een integrale aanpak hanteert; de behandelende afdeling refereert in de brief aan 

de betrokken afdelingen en verstrekt daarvan de contactgegevens voor zover die nodig zijn voor 

de vergunninghouder. Ook uit een andere brief blijkt dat de behandelende afdeling navraag bij een 

andere afdeling heeft gedaan alvorens een beslissing te nemen. 

5.8 Oordeel over brieven en e-mails 

De bevindingen over de afhandeling van brieven en als brief geregistreerde e-mails, zijn in 

onderstaande tabel getoetst. Aan de hand van het normenkader geven de onderzoekers aan of 

voldaan, beperkt voldaan, of niet voldaan is aan de gestelde norm. 

 

Tabel 5.3: Oordeel over brieven en e-mails 

Norm Beoordeling 

De afhandeling vindt binnen de geldende termijn plaats en, indien die ontbreekt, 

binnen een redelijke termijn, in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst 

(tijdigheid). 

Beperkt voldaan. 

 

De beantwoording van de gemeente is begrijpelijk, duidelijk en in correct 

Nederlands geformuleerd en bevat contactinformatie. 

Voldaan. 
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6 VERGELIJKING EFFECTIEVE AFHANDELING VAN MELDINGEN 

 

In de periode september 2009 tot februari 2010 heeft Jacques Necker BV in opdracht van twaalf 

gemeentelijke rekenkamers onderzoek gedaan naar de kwaliteit van afhandeling van meldingen. De 

onderzoekers hebben daarbij drie niveaus in kaart gebracht: het beleid, de organisatie en de 

resultaten van de afhandeling van meldingen. Dit hebben zij gedaan door middel van 

documentenanalyse, het houden van interviews met burgers en ambtenaren en een analyse van de 

registratie van meldingen van de gemeente.  

6.1 Vergelijking Den Helder met andere gemeenten 

De gemeente Den Helder behaalt voor 2 niveaus een score die lager uitkomt dan de gemiddelde 

score van alle deelnemende gemeenten. Alleen op het niveau ‘beleid’ haalt zij een score die boven 

de gemiddelde score uitkomt. 

Tabel 6.1: Gemiddelde score per gemeente 
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Op de norm beleid behaalt de gemeente Den Helder een score van 2,0 tegenover een gemiddelde 

score van 1,8 voor alle deelnemende gemeentes. Verbetering voor de gemeente Den Helder is 

mogelijk door het hanteren van normen voor het percentage meldingen dat minimaal binnen een 

geldende termijn moet worden afgehandeld. 

Op de norm organisatie behaalt de gemeente Den Helder een score van 1,5 tegenover een 

gemiddelde score van 2,0 voor alle deelnemende gemeentes. Bij de gemeente Den Helder is op 

drie van de zes onderdelen waarop deze norm is getoetst een onvoldoende score toegekend. Het 

instellen van een centraal meldpunt voor alle meldingen over de openbare ruimte, centraal 

toezicht op de tijdigheid en juistheid van de afhandeling van de meldingen alsmede goede 

communicatie met melders scoren hierbij laag in het onderzoek.  

Op de norm resultaat behaalt de gemeente Den Helder een score van 1,7 tegenover een 

gemiddelde score van 1,9 voor alle deelnemende gemeentes. Met name op het aspect 
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klantvriendelijkheid wordt hierbij door de gemeente Den Helder een onvoldoende score 

toegekend.  

6.2 Nadere analyse van resultaten 

Hoeveel meldingen over de openbare ruimte komen er binnen bij een gemeente? En hoeveel 

daarvan worden binnen de gehanteerde termijn afgehandeld? Op basis van het onderzoek kunnen 

wij u inzicht bieden in de resultaten van de twaalf onderzochte gemeenten.  

De onderzoekers hebben de gemeenten gevraagd naar de hoeveelheid meldingen en het aantal 

tijdig afgehandelde meldingen in 2009. Ook is gevraagd naar een overzicht van alle meldingen per 

gehanteerde categorie. Slechts vijf gemeenten hadden het systeem dusdanig op orde om 

daadwerkelijk alle gevraagde gegevens op te sturen. In de overige zeven gemeenten was het niet 

mogelijk om deze gegevens allemaal aan te leveren. Er waren gemeenten die niet beschikten over 

een gecategoriseerd overzicht van meldingen (Reeuwijk, Rijswijk, Bodegraven en Hoorn) of 

helemaal geen compleet overzicht hadden van alle binnengekomen meldingen (Terneuzen en 

Terschelling).  

 

Groot verschil in aantal meldingen per gemeente 

Om een goede vergelijking te maken tussen het aantal binnengekomen meldingen per gemeente, 

hebben we gebruik gemaakt van de overzichten van het aantal meldingen in 2009. De meeste 

door gemeenten geleverde cijfers zijn verzameld in oktober/november 2009 en bevatten daarom 

niet de cijfers van een heel jaar. Om toch een vergelijking te kunnen maken hebben de 

onderzoekers de aangeleverde gegevens per gemeente omgerekend naar een jaarhoeveelheid 

voor 2009. Op basis van deze gegevens hebben we berekend hoeveel meldingen er per honderd 

inwoners binnenkomen bij een gemeente. De resultaten zijn te vinden in tabel 6.1. 

Tabel 6.1: Meldingen in 2009 per gemeente en per 100 inwoners 

Gemeente 

 

Aantal inwoners 

 

Aantal meldingen  

 

Aantal meldingen per 100 

inwoners 

Bodegraven 19.462 609 3,1 

Den Helder 57.449 3.548 6,2 

Edam-Volendam 28.503 4.229 14,8 

Hoorn 70.141 9.791 14,0 

Leidschendam-Voorburg 72.322 9.807 13,6 

Reeuwijk 13.036 1.035 7,9 

Rijswijk 46.760 8.262 17,7 

Terneuzen 54.907 1.829 3,3 

Terschelling 4.746 1.140 24,0 

Tynaarlo 32.337 3.588 11,1 

Veenendaal 62.118 4.574 7,4 

Zeist 60.248 3.339 5,5 

Gemiddeld   4.312,6 10,7 

 

Opvallend is dat er relatief grote verschillen zijn in het aantal meldingen dat binnenkomt bij elke 

gemeente. Het is niet altijd duidelijk wat de verklaring is voor dit verschil. In een aantal gevallen is 

er wel een verklaring: in Terneuzen is de score laag maar mogelijk niet representatief omdat een 

juiste en volledige registratie ontbreekt en op Terschelling is het aantal meldingen per 100 
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inwoners hoog omdat het eiland een groot aantal bezoekers kent, die ook meldingen bij de 

gemeente doen. 

 

Gemeenten handelen meldingen onvoldoende tijdig af 

Op basis van de door de gemeenten aangeleverde gegevens voor 2009 hebben wij het percentage 

tijdig afgehandelde meldingen in kaart gebracht. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op de termijnen 

die de gemeenten in hun eigen registratie hanteren voor een tijdige afhandeling. Niet voor alle 

gemeenten was het mogelijk deze informatie te leveren: de gemeente Den Helder, de gemeente 

Terneuzen en de gemeente Leidschendam-Voorburg hadden geen tijdigheidinformatie over 2009 

beschikbaar in hun systeem. Tabel 6.2 geeft de resultaten van de tijdigheid. Voor een goede 

vergelijking vermelden wij hierbij ook de afhandeltermijn die de gemeente hanteert.  

Tabel 6.2: Meldingen in 2009 naar tijdigheid en termijnen 

Gemeente Aantal meldingen Tijdig afgehandeld Termijn in werkdagen 

Bodegraven  609 69% 10 

Den Helder 3.548 - 2-? 

Edam-Volendam  4.229 57% 20 

Hoorn  9.791 73% 5-10 

Leidschendam-Voorburg  9.807 - 10 

Reeuwijk  1.035 92% 10-20 

Rijswijk  8.262 82% 5-10 

Terneuzen  1.829 - 1-90 

Terschelling  1.140 49% 1-? 

Tynaarlo  3.588 79% 2-13 

Veenendaal  4.574 72% 10-40 

Zeist  3.339 57% 1-5 

Gemiddeld                                        70% 

 

Uit deze analyse blijkt dat de gemeenten doorgaans relatief laag scoren op het tijdig afhandelen 

van meldingen. Gemiddeld wordt zeven op de tien meldingen tijdig afgehandeld, dat wil zeggen 

binnen de termijn die de gemeente zelf heeft bepaald. 
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Termijnen vaak onduidelijk 

Zoals gezegd hanteren gemeenten verschillende normen voor de termijn waarbinnen een melding 

moet zijn afgehandeld. Om de resultaten van tijdigheid uit tabel 3.2 in een correct daglicht te 

plaatsen, vergelijken we ook de gehanteerde termijnen in elke gemeente. Het spreekt voor zich 

dat het een groot verschil maakt indien een gemeente een termijn van vijf werkdagen hanteert of 

een termijn van twintig werkdagen. Bij het hanteren van termijnen maken wij ook nog 

onderscheid in de status van de termijnen. In sommige gemeenten heeft raad dan wel college de 

termijnen vastgesteld, in andere gemeenten hanteert de ambtelijke organisatie een termijn die niet 

bestuurlijk of politiek is bepaald. In tabel 6.3 ziet u een overzicht van de termijnen per gemeente.  

 

Tabel 6.3: Termijnen per gemeente 

Gemeente Termijn in 

werkdagen 

Vastgesteld door raad 

of college 

Bekend in de 

organisatie 

Bodegraven  10 Nee Ja 

Den Helder 2-? Ja Nee 

Edam-Volendam  20 Nee Ja 

Hoorn  5-10 Ja Ja 

Leidschendam-Voorburg  10 Ja Ja 

Reeuwijk  10-20 Nee Ja 

Rijswijk  5-10 Ja Ja 

Terneuzen  1-90 Nee Nee 

Terschelling  1-? Nee Nee 

Tynaarlo  2-13 Nee Nee 

Veenendaal  10-40 Nee Ja 

Zeist  1-5 Nee Ja 

 

Uit het onderzoek blijkt dat slechts vier gemeenten termijnen kennen die de raad of het college 

heeft vastgesteld. Daarnaast bleek in vier gemeenten in de organisatie onduidelijkheid te zijn over 

de termijnen waarbinnen meldingen dienden te worden afgehandeld: bij deze gemeenten waren 

termijnen niet bij alle betrokkenen bekend of hanteren verschillende afdelingen, verschillende 

termijnen voor dezelfde melding. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 - Onderzoeksuitvoering 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2009 tot en met maart 2010. Het onderzoek heeft betrekking op meldingen uit de jaren 2008 en 

2009. Op deze manier konden de onderzoekers uitspraken doen over de recente afhandeling van meldingen, brieven en als brieven geregistreerde e-mails. 

 

Voor het onderzoek hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. De eerste fase van het onderzoek naar de 

afhandeling van meldingen bestond uit de analyse van beleidsdocumenten en interviews. De onderzoekers hebben interviews gehouden met de 

afdelingsmanager van de afdeling Stadsbeheer en de teamleiders en een medewerker van de teams Wijkteams en Beheer openbare ruimte die binnen de 

afdeling Stadsbeheer vallen. Ook hebben de onderzoekers gesproken met de teamleider en een medewerker van het Klantcontactcentrum (verder KCC). 

Daarna volgde een documentenstudie aan de hand van overzichten van de afgehandelde meldingen geleverd door de ambtelijke organisatie. Mede op basis 

van de documentstudie hebben de onderzoekers tien burgers die een melding hebben gedaan telefonisch geënquêteerd. Voor de afhandeling van brieven en 

als brieven geregistreerde e-mails spraken de onderzoekers met een medewerker Documentaire Informatie Voorziening. Voor het documentenonderzoek 

naar de afhandeling van brieven en als brieven geregistreerde e-mails hebben wij de postregistratie van 2009 opgevraagd met brieven en als brieven 

geregistreerde e-mails waarop de gemeente antwoord zou moeten geven. Hiervan hebben wij door een steekproef vijftien brieven en als brieven 

geregistreerde e-mails geselecteerd, waarvan we de dossiers hebben bestudeerd. 
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Bijlage 2 - Normenkader 

Het normenkader in dit onderzoek heeft betrekking op het belangrijkste niveau, namelijk het resultaat. De vermelde normen zijn gebaseerd op landelijke 

wetgeving (m.n. de Algemene wet bestuursrecht), overige landelijke richtlijnen (zoals de Correspondentiewijzer van de Nationale Ombudsman en de 

Burgerservicecode van burger@overheid.nl) en enkele normen die in eerder onderzoek van nut bleken te zijn. In het onderzoek hebben de onderzoekers ook 

de geldende eisen meegenomen die de gemeente zelf stelt aan de afhandeling van meldingen. Zo bepalen de onderzoekers in hoeverre de gemeente voldoet 

aan de eigen eisen en aan algemene eisen die kunnen worden gesteld aan de tijdigheid en bejegening bij de afhandeling van meldingen.  

Niveau Bijbehorende vraag Normen 

Ambities 

(kader) 

1. Welk ambities heeft de 

gemeente voor de publieke 

dienstverlening in het algemeen 

en voor afhandeling van 

meldingen in het bijzonder?  

- De raad heeft ambities vastgesteld voor de publieke dienstverlening door de gemeente (algemeen). 

- De gemeente hanteert een norm voor de termijn waar binnen de gemeente deze meldingen moet afhandelen 

(tijdigheid). 

- De gemeente hanteert normen voor het percentage meldingen dat zij minimaal binnen de geldende termijn dient af te 

handelen (tijdigheid).  

- De gemeente hanteert servicenormen voor de wijze waarop zij de burger te woord dient te staan 

(klantvriendelijkheid). 

Organisatie 

(opzet) 

2. Hoe is de afhandeling van 

meldingen in de gemeentelijke 

organisatie ingericht? 

- De gemeente heeft een centraal meldpunt ingericht, waar alle meldingen over de openbare ruimte binnen komen. 

- De verantwoordelijkheid voor ontvangst, registratie, verspreiding, afhandeling, terugkoppeling en sturing in het proces 

van afhandelen van meldingen is vastgelegd, en helder voor alle betrokkenen. 

- De gemeente maakt gebruik van een digitaal meldsysteem, dat meldingen op een centrale plaats juist en volledig 

registreert (gegevens melder, gegevens melding, datum van ontvangst). 

- Het digitaal meldsysteem stuurt de melding naar de juiste afdeling van de gemeente, die de melding ook afhandelt. 

- Binnen de gemeente is duidelijk wie toeziet op de tijdigheid en juistheid van de afhandeling van meldingen, en aan de 

hand van welke gegevens hij dit doet. 

- Er bestaan procedures voor de informatievoorziening aan de melder, waarin minimaal naar voren komt dat deze 

terugkoppeling krijgt als het afhandelen van de melding meer tijd kost. 
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Niveau Bijbehorende vraag Normen 

Resultaat 

(werking) 

3. Handelt de gemeente 

meldingen inhoudelijk af 

volgens de daarvoor opgestelde 

regels en richtlijnen?  

4. Handelt de gemeente 

meldingen binnen de daarvoor 

geldende termijn af?  

5. Hoe klantgericht bejegent de 

gemeente de burger die een 

melding doet? 

- De afhandeling vindt binnen de geldende termijn plaats en, indien die ontbreekt, binnen een redelijke termijn, in ieder 

geval binnen 8 weken na ontvangst (tijdigheid). 

- De tien telefonisch geïnterviewde melders zijn van mening dat zij het proces van afhandeling van meldingen duidelijk en 

overzichtelijk gepresenteerd krijgen door de gemeente (klantvriendelijkheid). 

- De tien telefonisch geïnterviewde melders geven aan dat zij hebben ervaren dat als het afhandelen meer tijd kost, zij 

hierover bericht hebben gekregen (klantvriendelijkheid). 

- De tien telefonisch geïnterviewde melders zijn van mening dat de gemeente de melder netjes te woord staat en 

klantvriendelijk benadert.  
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Bijlage 3 - Uitleg van score van de normen 

Op basis van voorafgestelde normen wordt een oordeel gegeven over de kwaliteit van de afhandeling van meldingen. Daarbij worden drie niveaus 

gehanteerd: voldaan, beperkt voldaan en niet voldaan. Per norm wordt aangegeven wanneer aan de norm wordt voldaan, beperkt voldaan of niet voldaan. 

 

Oordeel over beleid 

Norm Beoordeling 

De raad heeft ambities vastgesteld voor de 

publieke dienstverlening door de gemeente 

(algemeen). 

Voldaan. De raad heeft bepaald welke ambities de gemeente heeft op het terrein van dienstverlening. 

Beperkt voldaan. De raad heeft dit indirect gedaan via het college. 

Niet voldaan. Er zijn geen beleidsdocumenten waarin de ambities voor dienstverlening zijn vastgelegd.   

De gemeente hanteert een norm voor de 

termijn waarbinnen de gemeente deze 

meldingen moet afhandelen (tijdigheid). 

Voldaan. De gemeente hanteert een eenduidige en consistente norm 

Beperkt voldaan. Er is een norm, maar deze is in beperkte mate duidelijk.  

Niet voldaan. De gemeente hanteert geen norm voor tijdigheid.  

De gemeente hanteert normen voor het 

percentage meldingen dat zij minimaal binnen 

de geldende termijn dient af te handelen 

(tijdigheid).  

Voldaan. De gemeente heeft een expliciete norm gesteld voor het percentage meldingen dat zij binnen de termijn wil 

afhandelen. 

Beperkt voldaan. De gemeente stelt geen expliciete termijn, maar impliciet wordt een norm van 100% gehanteerd.  

Niet voldaan. De gemeente hanteert geen formele termijnen, dus ook geen percentage . 

De gemeente hanteert servicenormen voor 

de wijze waarop zij de burger te woord dient 

te staan (klantvriendelijkheid). 

Voldaan. De gemeente hanteert normen voor de klantvriendelijke bejegening van melders.  

Beperkt voldaan. De gemeente hanteert servicenormen voor klantvriendelijke bejegening bij contacten met burgers, 

niet specifiek voor de afhandeling van meldingen.  

Niet voldaan. De gemeente heeft geen servicenormen.  
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Oordeel over organisatie 

Norm Beoordeling 

De gemeente heeft een centraal meldpunt 

ingericht, waar alle meldingen over de 

openbare ruimte binnen komen. 

Voldaan. Meldingen komen op een centraal punt binnen en worden centraal geregistreerd.  

Beperkt voldaan. Meldingen komen op verschillende punten binnen en worden vervolgens wel centraal geregistreerd.  

Niet voldaan. Meldingen komen op verschillende punten binnen en worden niet centraal geregistreerd.  

De verantwoordelijkheden in het proces van 

afhandelen van meldingen zijn vastgelegd, en 

helder voor alle betrokkenen. 

Voldaan. Het gehele proces is duidelijk omschreven in een procedure en/of bekend in de organisatie.   

Beperkt voldaan. Een deel van het proces is duidelijk omschreven en/of bekend in de organisatie.  

Niet voldaan. Er zijn geen procedures omschreven en/of bekend in de organisatie  

De gemeente maakt gebruik van een digitaal 

meldsysteem, dat meldingen op een centrale 

plaats juist en volledig registreert. 

Voldaan. De gemeente maakt gebruik van een digitaal meldsysteem waarin juist en volledig wordt geregistreerd.  

Beperkt voldaan. Er is een meldsysteem maar dit functioneert niet optimaal voor een juiste en volledige administratie.  

Niet voldaan. Er is geen meldsysteem waarin de meldingen worden geregistreerd.  

Het digitaal meldsysteem stuurt de melding 

naar de juiste afdeling van de gemeente, die de 

melding ook afhandelt. 

Voldaan. Via het meldsysteem is geborgd dat de melding bij de behandelaar terechtkomt.  

Beperkt voldaan. Er moeten meerdere handelingen worden verricht om de melding bij de behandelaar te krijgen.  

Niet voldaan. Meldingen komen via het systeem niet bij de behandelaar terecht.  

Binnen de gemeente is duidelijk wie toeziet op 

de tijdigheid en juistheid van de afhandeling 

van meldingen, en aan de hand van welke 

gegevens hij dit doet. 

Voldaan. Het is duidelijk wie de regie heeft op de tijdigheid en juistheid van de afhandeling van meldingen.  

Beperkt voldaan. De wijze van regie op de tijdigheid en juistheid van de meldingen is niet bij alle geïnterviewden 

duidelijk.  

Niet voldaan. Er is geen regie op de tijdigheid en de juistheid van de afhandeling van meldingen.  

Er bestaan procedures voor de 

informatievoorziening aan de melder, waarin 

minimaal naar voren komt dat deze 

terugkoppeling krijgt als het afhandelen van de 

melding meer tijd kost. 

Voldaan. Er zijn procedures voor de informatievoorziening aan de melder waarin de terugkoppeling bij vertraging is 

geborgd. 

Beperkt voldaan.  Er zijn procedures voor de informatievoorziening naar de melder, maar daarin staan geen eisen met 

betrekking tot de terugkoppeling bij vertraging.  

Niet voldaan. Er zijn geen richtlijnen voor de informatievoorziening aan de burger.  
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Oordeel over resultaat 

Norm Beoordeling 

De afhandeling vindt binnen de geldende 

termijn plaats en, indien die ontbreekt, 

binnen een redelijke termijn, in ieder 

geval binnen 8 weken na ontvangst 

(tijdigheid). 

Voldaan. De gemeente handelt de meldingen af binnen de eigen termijnen wat betreft het aantal dagen en het percentage 

tijdig afgehandelde meldingen (indien aanwezig).  

Beperkt voldaan. De gemeente handelt meer dan 90% van de meldingen binnen de eigen gestelde termijn af.  

Niet voldaan. De gemeente realiseert afhandeling binnen de gestelde termijnen niet.  

De tien telefonisch geïnterviewde 

melders zijn van mening dat zij het proces 

van afhandeling van meldingen duidelijk en 

overzichtelijk gepresenteerd krijgen door 

de gemeente (klantvriendelijkheid). 

Voldaan. Acht of meer geïnterviewde melders vinden het proces duidelijk. 

Beperkt voldaan. Vijf tot zeven geïnterviewde melders vinden het proces duidelijk. 

Niet voldaan. Vier of minder geïnterviewde melders vinden het proces duidelijk.  

De tien telefonisch geïnterviewde 

melders geven aan dat zij hebben ervaren 

dat als het afhandelen meer tijd kost, zij 

hierover bericht hebben gekregen 

(klantvriendelijkheid). 

Voldaan. De geïnterviewde melders hebben bericht gekregen indien er vertraging was in de afhandeling.  

Beperkt voldaan. De helft van de geïnterviewde melders heeft een bericht gekregen van vertraging.  

Niet voldaan. Het merendeel van de geïnterviewden heeft geen bericht gekregen indien de afhandeling vertraging opliep.  

De tien telefonisch geïnterviewde 

melders zijn van mening dat de gemeente 

de melder netjes te woord staat en 

klantvriendelijk benadert. 

Voldaan. Acht of meer geïnterviewde melders vinden dat zij klantvriendelijk zijn benaderd door de gemeente. 

Beperkt voldaan. Vijf tot zeven geïnterviewde melders vinden dat zij klantvriendelijk zijn benaderd door de gemeente. 

Niet voldaan. Vier of minder geïnterviewde melders vinden dat zij klantvriendelijk zijn benaderd door de gemeente.  
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Bijlage 4 – Toelichting op toetsing aan de normen 

Onderstaande tabellen maken inzichtelijk hoe de onderzoekers zijn gekomen tot de beoordeling aan de hand van de verschillende normen, zoals 

weergegeven in de beoordelingstabellen in de onderzoeksrapportage. 

Oordeel over beleid 

Norm Beoordeling 

De raad heeft ambities vastgesteld voor de publieke 

dienstverlening door de gemeente (algemeen). 

Voldaan. De raad heeft in het Dienstverleningsconcept (2004) en de programmabegrotingen (2009/10) vastgelegd welke ambities de 

gemeente heeft op het terrein van dienstverlening.  

De gemeente hanteert een norm voor de termijn waar 

binnen de gemeente deze meldingen moet afhandelen 

(tijdigheid). 

Beperkt voldaan. De gemeente heeft in het servicehandboek normen voor de termijn van afhandeling van meldingen geformuleerd. 

Norm is dat meldingen binnen één dag aan de behandelend afdeling worden doorgegeven. Voor enkele categorieën meldingen geldt 

de termijn dat de gemeente de melding binnen 48 uur moet afhandelen. Niet voor alle categorieën meldingen hanteert de gemeente 

een norm voor een termijn waarbinnen de melding moet zijn afgehandeld.  

De gemeente hanteert normen voor het percentage 

meldingen dat zij minimaal binnen de geldende termijn 

dient af te handelen (tijdigheid).  

Niet voldaan. De gemeente heeft geen normen vastgelegd voor het percentage meldingen dat minimaal binnen de geldende termijn 

dient te zijn afgehandeld.  

De gemeente hanteert servicenormen voor de wijze 

waarop zij de burger te woord dient te staan 

(klantvriendelijkheid). 

Beperkt voldaan. In het document Bel’Wijzer’ heeft de gemeente regels voor telefonie opgesteld, Hierin zijn ook normen voor de 

bejegening van burgers opgenomen; er staan geen specifiek normen voor de afhandeling van meldingen in.  
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Oordeel over organisatie 

Norm Beoordeling 

De gemeente heeft een centraal meldpunt ingericht, 

waar alle meldingen over de openbare ruimte binnen 

komen. 

Niet voldaan. De gemeente heeft een KCC ingericht, waar meldingen over de openbare ruimte binnenkomen en geregistreerd worden 

in een systeem. Meldingen per brief komen bij het team DIV van de afdeling Facilitair Bedrijf binnen en worden in het 

postregistratiesysteem geregistreerd. Ook komen meldingen direct bij de vakafdeling binnen, die niet geregistreerd worden. 

De verantwoordelijkheid voor ontvangst, registratie, 

verspreiding, afhandeling, terugkoppeling en sturing in 

het proces van afhandelen van meldingen is 

vastgelegd, en helder voor alle betrokkenen. 

Beperkt voldaan. De verantwoordelijkheid voor ontvangst en registratie van meldingen ligt bij KCC. De voornamelijke 

verantwoordelijk voor de afhandeling van meldingen hebben de teams Wijkteams en Beheer openbare ruimte. De normtijden zijn niet in 

de gehele organisatie bekend 

De gemeente maakt gebruik van een digitaal 

meldsysteem, dat meldingen op een centrale plaats 

juist en volledig registreert. 

Beperkt voldaan. Meldingen registreert de gemeente in het systeem JD Edwards. Meldingen per brief registreert de gemeente in het 

postregistratiesysteem Corsa. In het systeem JD Edwards worden de gegevens van de melder, melding en datum van ontvangst 

geregistreerd. In Corsa registreert de gemeente deze gegevens ook. 

Het digitaal meldsysteem stuurt de melding naar de 

juiste afdeling van de gemeente, die de melding ook 

afhandelt. 

Beperkt voldaan. Medewerkers van het KCC bepalen aan de hand van een lijst welke afdeling verantwoordelijk is voor de afhandeling 

van welke melding. Na registratie in JD Edwards print het KCC de melding uit of verstuurt deze per e-mail aan de betreffende afdeling. 

Een medewerker van het team Wijkteams print de melding uit en verspreidt die onder de medewerkers die de afhandeling uitvoeren. 

Meldingen per brief worden in Corsa ingevoerd en komen via het systeem Groupwise bij de teamleider Bor terecht. De teamleider 

bepaalt wie de melding het beste kan afhandelen. 

Binnen de gemeente is duidelijk wie toe ziet op de 

tijdigheid en juistheid van de afhandeling van 

meldingen, en aan de hand van welke gegevens hij dit 

doet. 

Niet voldaan. Hoewel er per kwartaal overzichten worden geproduceerd uit het systeem JD Edwards, stuurt de gemeente hier niet op. 

Het voornemen is dat vanaf 2010 specifieke informatie over tijdigheid van de afhandeling in de Maraps terugkomt.  De in het 

dienstverleningsconcept en servicehandboek opgenomen normen voor afhandeltermijnen zijn niet bekend bij de medewerkers die 

verantwoordelijk zijn voor de afhandeling. Men probeert de afhandeling zo snel mogelijk te doen.  

Er bestaan procedures voor de informatievoorziening 

aan de melder, waarin minimaal naar voren komt dat 

deze terugkoppeling krijgt als het afhandelen van de 

melding meer tijd kost. 

Niet voldaan. Medewerkers van het KCC stellen dat zij de termijn voor afhandeling altijd vermelden. Terugkoppeling vindt niet 

standaard plaats, tenzij een melder hierom vraagt. Dan vermeldt het KCC dat in het opmerkingenveld. De medewerkers van de afdeling 

Wijkteams die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de meldingen, zijn niet op de hoogte van de normen uit het 

servicehandboek. Geïnterviewde medewerkers van het team Wijkteams geven aan dat de melder op de hoogte wordt gesteld als de 

afhandeling niet of niet meteen mogelijk is. 

Voor de afhandeling van meldingen per brief is geen procedure. De termijn bedraagt zes weken. Bij vertraging wordt een tussenbericht 

gestuurd en gaat opnieuw een termijn van zes weken in. Meestal neemt een medewerker persoonlijk contact op met de melder. 
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Oordeel over resultaat 

Norm Beoordeling 

De afhandeling vindt binnen de geldende termijn 

plaats en, indien die ontbreekt, binnen een redelijke 

termijn, in ieder geval binnen 8 weken na ontvangst 

(tijdigheid). 

Niet te beoordelen 

De gemeente houdt in JD Edwards niet bij wat de werkelijke afhandeldatum is. Hierdoor kan niet worden beoordeeld of de gemeente de 

meldingen tijdig afhandelt.  

De tien telefonisch geïnterviewde melders zijn van 

mening dat zij het proces van afhandeling van 

meldingen duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd 

krijgen door de gemeente (klantvriendelijkheid). 

Niet voldaan 

Acht geïnterviewde melders ontvingen geen informatie. Slechts één geïnterviewde melder ontving informatie over de procedure van 

afhandeling van de melding. Eén geïnterviewde melder werd doorverwezen naar het wijkspreekuur en vervolgens naar de politie. 

De tien telefonisch geïnterviewde melders geven aan 

dat zij hebben ervaren dat als het afhandelen meer 

tijd kost, zij hier over bericht hebben gekregen 

(klantvriendelijkheid). 

Niet voldaan 

Een afhandeltermijn is aan de geïnterviewde melders niet gecommuniceerd door de gemeente. Geen van hen heeft bericht gekregen 

indien de afhandeling vertraging opliep. Vijf geïnterviewde melders hebben opnieuw naar de gemeente gebeld. 

De tien telefonisch geïnterviewde melders zijn van 

mening dat de gemeente de melder netjes te woord 

staat en klantvriendelijk benadert. 

Voldaan 

Negen geïnterviewde melders vinden dat zij klantvriendelijk zijn benaderd door de gemeente. Over de wijze waarop zij te woord werden 

gestaan geven zij gemiddeld een 7,1. 

 

 

Oordeel over brieven en e-mails 

Norm Beoordeling 

De afhandeling vindt binnen de geldende termijn 

plaats en, indien die ontbreekt, binnen een redelijke 

termijn, in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst 

(tijdigheid). 

Beperkt voldaan 

Negen van de vijftien brieven en e-mails zijn binnen de daarvoor geldende termijn afgehandeld. Dit betrof alle bezwaarschriften en 

aanvragen. De informatieverzoeken leverden slechts in één geval een tijdig antwoord van de gemeente op. 

De beantwoording van de gemeente is begrijpelijk, 

duidelijk en in correct Nederlands geformuleerd en 

bevat contactinformatie. 

Voldaan 

De negen beschikbare brieven zijn gesteld in correct Nederlands, zijn helder en begrijpelijk geformuleerd en bevatten contactinformatie. 
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Bijlage 5 - Normenkader brieven en als brief geregistreerde e-mails  

 

Dossiernummer  

Briefnummer  

Aantal brieven en e-mails in dossier  

Afdeling  

Behandelend ambtenaar  

Gescoord door  

 

 Brief Aanvraagformulier E-mail 

Kanaal    

 

 Burger Klein bedrijf Vereniging Overig 

Soort schrijver     

 

 Aanvraag Klacht Bezwaar Verzoek om 

informatie 

Overig 

Type brief      
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Onderzoekscriterium 1: Inhoudelijke beantwoording 

 Ja Nee N.v.t. Opmerking 

1. Heeft de gemeente de oorspronkelijke vraag van de schrijver volledig beantwoord?     

2. Heeft de schrijver een bezwaar/klacht gestuurd n.a.v. de reactie van de gemeente?     

3. Heeft de gemeente n.a.v. het bezwaar/klacht de oorspronkelijke vraag wel volledig beantwoord?     

 

 

Onderzoekscriterium 2: Tijdigheid 

 Ja Nee N.v.t. Opmerking 

4. Op welke datum is de brief binnengekomen?     

5. Is er een ontvangstbevestiging verstuurd?     

6. Op welke datum is een ontvangstbevestiging verstuurd?     

7. Is de ontvangstbevestiging verstuurd binnen de termijn van 5 dagen?    … dagen 

8. Op welke datum heeft de gemeente een inhoudelijke reactie verstuurd?     

9. Is de inhoudelijke reactie van de gemeente verstuurd binnen de termijn van 6 weken?    … weken 

 

Onderzoekscriterium 3: Tussenbericht bij vertraging 

 Ja Nee N.v.t. Opmerking 

10. Bij vertraging van de inhoudelijke reactie: op welke datum is een tussenbericht verstuurd?     

11. Is het tussenbericht verstuurd voor het verstrijken van de reactietermijn van 6 weken?     
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Onderzoekscriterium 4: Bejegening 

 Ja Nee N.v.t. Opmerking 

12. Heeft de gemeente in haar reactie begrijpelijke taal gebruikt?     

13. Heeft de gemeente in haar reactie correct Nederlands gebruikt?     

14. Ziet de reactie van de gemeente er netjes en verzorgd uit (bijvoorbeeld lay-out)?     

15. Is de schrijver van het kastje naar de muur gestuurd? (integrale benadering)     

16. Spreken uit de brief tekens van ongenoegen?     

17. Is er gereageerd op die ongenoegens?     

18. Wordt er op een begrijpelijke en duidelijke manier aangegeven waarom iets wel of niet kan?     

19. Worden afspraken nagekomen?     

20. Is de behandelend ambtenaar toegankelijk en bereikbaar?     

21. Wordt een brief correct en vriendelijk afgesloten?     

22. Zijn andere communicatievormen gehanteerd om contact te krijgen met de schrijver?      

 

Overig onderzoekscriterium 

 Ja Nee N.v.t. Opmerking 

23. Is het dossier compleet?     

 

Totaalbeeld: welk beeld roept het dossier op van de dienstverlening door de gemeente? 

 

Kenmerkende citaten uit de brief 
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Bijlage 6 - Bronnen 

 

Interviews 

- De heer Arco Bakker, Teamleider Beheer openbare ruimte, 12 januari 2010 

- De heer Ben Looije, Afdelingsmanager Stadsbeheer, 12 januari 2010 

- De heer Ton van der Meché, Teamleider Team Wijkteams, 12 januari 2010 

- Mevrouw Sandra Greveling, Medewerker klachtenregistratie, 12 januari 2010 

- Mevrouw Tonia Bais, Teamleider Klantcontactcentrum, 12 januari 2010 

- Mevrouw Ruby Van Dolder, Medewerker Klantcontactcentrum, 12 januari 2010 

- Mevrouw Mildred Sediqui-Simons, Medewerkers Documentaire Informatie Voorziening, 5 februari 2010 (telefonisch)   

Documenten 

- Coalitieprogramma 2006 - 2010 Gewoon samen doen!, college van B&W 2006 

- Programmabegroting 2009,‘KOERSVAST’, gemeenteraad 2008 

- Programmabegroting 2010,‘KOERSVAST’, gemeenteraad 2009 

- Dienstverleningsconcept afdeling Publiekszaken “Den Helder aan kop en de klant voorop” gemeenteraad 2004 

- Bel’Wijzer’, Telefoon-Opnameprotocol van de gemeente Den Helder, 2006 

- E-mailprotocol: ”Protocol voor het gebruik van e-mail”, college van B&W 2006 

- Huisregels “zo zijn onze manieren”  onderdeel van het ”Veiligheidsprotocol gemeente Den Helder”, college van B&W 2007  

- Servicehandboek afdeling Publiekszaken Den Helder, college van B&W 2006  

- procesbeschrijving: “Registratie van meldingen in JD-Edwards”, KCC 

- Handleiding Inkomende Post CORSA/ DMS, afdeling Facilitair Bedrijf, team Informatie &Technologie, versie V26022007, d.d. 06-03-2006 

- Kwartaaloverzicht geregistreerde meldingen Den Helder 2008 (17-12-2009) 

- Kwartaaloverzicht geregistreerde meldingen Wijkoverstijgend 2009 (05-01-2009) 

- Kwartaaloverzicht geregistreerde meldingen Den Helder 2009 (05-01-2009) 

- Jaaroverzicht geregistreerde brieven en e-mails Den Helder 2009 (23-12-2009) 
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Bijlage 7 - Vergelijking in tabelvorm 

In het onderzoek hebben de onderzoekers drie niveaus (beleid, organisatie en resultaat) getoetst aan normen die op elk niveau gesteld zijn aan 

een effectieve afhandeling van meldingen. In de onderstaande tabel treft u per norm aan hoe de twaalf onderzochte gemeenten daarop gescoord 

hebben. De gemeenten scoorden afzonderlijk op een driepuntsschaal. Hiervoor is aan de bevindingen per gemeente een waarde toegekend van 

1 t/m 3, waarbij 1 staat voor niet voldaan (rood), 2 voor beperkt voldaan (oranje) en 3 voor voldaan (groen). Hierin is ook de gemiddelde score 

per norm en per niveau weergegeven. 

 

Gemiddelde scores van alle deelnemende gemeenten per norm 

Norm 
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BELEID                         

  

De raad heeft ambities vastgesteld voor de publieke 

dienstverlening door de gemeente (algemeen). 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 

De gemeente hanteert een norm voor de termijn waar 

binnen de gemeente deze meldingen moet afhandelen 

(tijdigheid). 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1,8 

De gemeente hanteert normen voor het percentage 

meldingen dat zij minimaal binnen de geldende termijn 

dient af te handelen (tijdigheid). 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1,3 

De gemeente hanteert servicenormen voor de wijze 

waarop zij de burger te woord dient te staan 

(klantvriendelijkheid). 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,2 

Gemiddeld beleid 1,5 2,0 1,8 2,3 2,0 1,5 1,5 2,3 1,5 1,5 1,8 2,0 1,8 
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ORGANISATIE                           

De gemeente heeft een centraal meldpunt ingericht, waar 

alle meldingen over de openbare ruimte binnen komen. 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 3 2 2,2 

De verantwoordelijkheid voor ontvangst, registratie, 

verspreiding, afhandeling, terugkoppeling en sturing in het 

proces van afhandelen van meldingen is vastgelegd, en 

helder voor alle betrokkenen. 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1,8 

De gemeente maakt gebruik van een digitaal meldsysteem, 

dat meldingen op een centrale plaats juist en volledig 

registreert (gegevens melder, gegevens melding, datum van 

ontvangst). 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2,5 

Het digitaal meldsysteem stuurt de melding naar de juiste 

afdeling van de gemeente, die de melding ook afhandelt. 3 2 3 2 3 1 3 1 3 3 3 3 2,5 

Binnen de gemeente is duidelijk wie toe ziet op de 

tijdigheid en juistheid van de afhandeling van meldingen, en 

aan de hand van welke gegevens hij dit doet. 2 1 2 3 1 2 1 1 1 3 2 2 1,8 

Er bestaan procedures voor de informatievoorziening aan 

de melder, waarin minimaal naar voren komt dat deze 

terugkoppeling krijgt als het afhandelen van de melding 

meer tijd kost 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1,4 

Gemiddeld organisatie 2,2 1,5 2,2 2,7 2,0 1,5 2,0 1,0 2,0 2,7 2,3 2,3 2,0 



B I J L A G E N  

   
4 7  

 

Norm 

B
o
d
eg
ra
ve
n
  

D
en
 H
el
d
er
 

E
d
am

-V
o
le
n
d
am

  

H
o
o
rn
 

Le
id
sc
h
en
d
am

-

V
o
o
rb
u
rg
 

R
ee
u
w
ijk
 

R
ijs
w
ijk
 

T
er
n
eu
ze
n
 

T
er
sc
h
el
lin
g 

T
yn
aa
rl
o
 

V
ee
n
en
d
aa
l  

Z
ei
st
 

G
em

id
d
el
d
 

RESULTAAT                           

De afhandeling vindt binnen de geldende termijn plaats 

(tijdigheid). 1 ∗ 1 1 1 2 2 ∗ 1 1 1 1 1,2 

De tien telefonisch geïnterviewde melders zijn van mening 

dat zij het proces van afhandeling van meldingen duidelijk 

en overzichtelijk gepresenteerd krijgen door de gemeente 

(klantvriendelijkheid). 3 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2,4 

De tien telefonisch geïnterviewde melders geven aan dat 

zij hebben ervaren dat als het afhandelen meer tijd kost, zij 

hier over bericht hebben gekregen (klantvriendelijkheid). 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1,4 

De tien telefonisch geïnterviewde melders zijn van mening 

dat de gemeente de melder netjes te woord staat en 

klantvriendelijk benadert. 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2,8 

Gemiddeld resultaat 1,8 1,7 1,8 2,5 1,5 2,8 1,8 2,7 2,0 1,8 1,8 2,0 1,9 

 

 

                                                                 

1 = niet voldaan (rood); 

2 = beperkt voldaan (oranje); 

3 = voldaan (groen); 
∗ =  niet te beoordelen (wit). 

 


