
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Den Haag, 13 oktober 2015 

 
 
Betreft: Meldingen via Twiter 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
 
Het is belangrijk dat Den Haag een schone stad is. Dat vegroot de leefbaarheid en 
voorkomt overlast op straat. Daarom zijn er elke dag tientallen mensen op straat om de 
stad schoon te houden. Inwoners en bezoekers van de stad kunnen helpen door hun 
eigen troep op te ruimen en door meldingen te doen daar waar het fout gaat. Mensen 
moeten 24 uur per dag makkelijk meldingen kunnen doen over de openbare ruimte.  
 
De afgelopen dagen bereikt ons het signaal dat de gemeente af wil van meldingen van 
Twitter en deze niet meer in behandeling neemt. 
 
Onlangs bespraken we in de raadt de nota “Haagse Dienstverlening: Goed, Gemakkelijk 
en Snel”. Met onder andere de volgende passages: 
• “De gemeente Den Haag heeft een succesvol Twitteraccount (37.000 volgers) en 

Facebookpagina. Hiermee hebben we de mogelijkheid om met de burgers in contact 
te treden en hebben de burgers een snel medium tot hun beschikking om vragen te 
stellen of bijvoorbeeld meldingen te doen.” 

• “Op berichten aan onze accounts bij Twitter en Facebook reageert de gemeente op 
werkuren binnen 2 uur. Als er zaken uitgezocht moeten worden reageren we binnen 
een werkdag. “ 

 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende 
vragen: 
 

1. Is het college bekend met het feit dat er ambtelijk aan mensen wordt aangegeven 
dat meldingen via Twitter niet meer in behandeling worden genomen? 
 

2. Hoeveel meldingen openbare ruimte komen er dagelijks binnen via Twitter? 
 

3. Kunt u iets zeggen over Hagenaars die voor dit instrument kiezen? Melden ze 
bijvoorbeeld vooral eenmalig of met regelmaat?  
 

4. Hoevaak is de informatie niet compleet en wordt er via Twitter om aanvullende 
informatie gevraagd? Wordt de aanvullende informatie dan vaak geleverd? 
 

5. Hoevaak is de informatie niet compleet en wordt er op een andere manier om 
aanvullende informatie gevraagd? Wordt de aanvullende informatie dan vaak 
geleverd? 



 
6. Hoe vaak is er sprake van een melding van overlast op een plek waarvoor al 

meerdere eerdere meldingen vanuit hetzelfde twitteraccount zijn gedaan, zodat 
de locatie goed bekend is bij de gemeente? 
 

7. Bent u met ons van mening dat we Hagenaars die meldingen doen moeten 
koesteren, omdat zij helpen in kaart te brengen waar de stad schoner, heel en 
veiliger kan? 
 

8. Bent u met ons van mening dat Hagenaars zelf moeten kunnen kiezen op welke 
wijze (aan de balie, via 14070, via een brief, via het meldingen formulier op de 
website, via chat, via de meldingen app ofTwitter) zij een melding doen? 
 

“Naast chatten willen we ook kennis opdoen met Whatsapp als alternatief voor het 
langzaam uitdovende sms. Zowel als vervanger van groeps-sms als voor het 
beantwoorden van individuele vragen kan Whatsapp van waarde zijn voor de 
gemeente; denk ook aan de mogelijkheid voor de Hagenaar om met zijn of haar 
smartphone tegelijk met een vraag of bericht een foto of video mee te sturen. Grote 
bedrijven als Transavia, Coolblue en Essent maken nu al succesvol gebruik van 
Whatsapp. Eind 2015 willen we bekijken of Whatsapp een plek verdient binnen het 
gemeentelijke palet aan communicatiemiddelen.” (Haagse Dienstverlening: Goed, 
Gemakkelijk en Snel) 
 
9. Hoe staat het met de het onderzoek naar Whatsapp? 
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