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Reactie op voorstel Dienstverlening 3.0  

Geachte voorzitter,  

 

Op 10 december 2014 heeft de Commissie Bestuur een eerste beantwoording ontvangen op schriftelijke 

vragen van PvdA en VVD gekoppeld aan de discussienota Dienstverlening 3.0 van PvdA en VVD Den 

Haag (RIS 278304). In deze discussienota (hierna aangeduid met voorstel PvdA/VVD) doen raadsleden 

Zandstra en Wörsdörfer een voorstel over de wijze waarop de gemeente bewoners, bedrijven en 

organisaties beter van dienst kan zijn. 

In de collegebeantwoording staat dat het college in het eerste kwartaal van 2015 een voorstel aan de raad 

wil doen over een nieuwe strategie dienstverlening. Daarbij betrekt het college de suggesties van de PvdA 

en de VVD. Ook is aangekondigd dat over het onderwerp dienstverlening een werkbespreking met de 

raadscommissie plaats vindt. 

 

Het voorstel PvdA/VVD is in drie delen opgebouwd:  

1. een algemene probleemschets,  

2. een uiteenzetting over een gewenste cultuurverandering,  

3. 36 concrete voorstellen voor de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.  

 

Hierbij ontvangt u een reactie op het laatste deel van het voorstel PvdA/VVD: de 36 verbetervoorstellen. In 

de in voorbereiding zijnde “Nota Haagse Dienstverlening: Goed, gemakkelijk en snel” (Hierna Nota 

Haagse Dienstverlening) wordt verder ingegaan op de andere onderdelen (probleemschets en 

cultuurverandering) uit het voorstel PvdA/VVD. Deze wordt in mei 2015 aan de commissie voorgelegd. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Rabin Baldewsingh 

Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport 
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1. Afspraak is dat er aan de balie brieven afgegeven kunnen worden en dat er dan een 

ontvangstbevestiging wordt meegegeven. Wij blijven klachten ontvangen dat dit niet altijd 

gebeurt. Het is belangrijk dat deze afspraak juist wordt uitgevoerd. 

 

Voorgesteld wordt dit voorstel integraal over te nemen. Er zijn drie routes voor afgifte van post aan de 

receptie/informatiebalies op de stadsdeelkantoren:  

A. In de brievenbus 

B. “In handen” van de geadresseerde  (geadresseerde wordt opgeroepen door de medewerker van de 

balie)  

C. Post waarvoor een ontvangstbewijs gewenst is.  

Bij deze laatste optie bieden de medewerkers altijd een ontvangstbevestiging aan. Het gemeentelijk 

management gaat deze werkafspraak nogmaals onder de aandacht brengen van onze medewerkers.  

Ook wil het college  dergelijke contacten tussen de Hagenaar en de gemeente vastleggen in de persoonlijke 

internetomgeving MijnDenHaag.nl. De Hagenaar kan hierdoor onder meer de afhandeling van zijn brief 

volgen met een “track-and-trace-functionaliteit: van afgifte tot verzending. In 2015 starten we met verdere 

uitbreiding van MijnDenHaag.nl, nieuwe informatie wordt stapsgewijs toegevoegd.  

 

2. Op dit moment is de reactietijd op brieven vier weken. Die termijn van vier weken komt voort uit 

een periode dat mensen nog brieven schreven met pen en papier. Tegenwoordig komen veel 

vragen binnen per email. Deze worden door de gemeente gezien als brief, en ook hier kent de 

gemeente een reactietijd. Deze termijn doet geen recht aan de huidige tijd. Alle e-mails zouden 

bij binnenkomst gelijk gescreend moeten worden. Simpele enkelvoudige vragen kunnen bij 

voorkeur binnen 24 uur beantwoordt worden. Lastigere, maar enkelvoudige vragen, dienen 

binnen drie werkdagen beantwoord te worden. Voor gecompliceerde vragen kan een termijn van 

twee weken gehanteerd worden. 

 

Het college onderschrijft volledig de intentie van het voorstel. E-mails die via de website (vraag aan de 

gemeente) binnenkomen, verdienen inderdaad een snelle reactie. Wij hechten aan het belang om snel met 

schrijvers contact op te nemen over de inhoudelijke behandeling van de brief/e-mail. Om die reden wordt u 

jaarlijks geïnformeerd over het percentage brieven /e-mails waarbij de reactietermijnen worden gehaald. 

Voorheen ging dat via het burgerjaarverslag. In 2013 werd bijvoorbeeld 85% van de ´bestuurlijke´ brieven 

binnen de wettelijke termijn van vier weken afgehandeld. Vanaf 2014 is het burgerjaarverslag opgenomen 

in de jaarrekening. De gemeente stimuleert zoveel mogelijk het gebruik van vraag aan de gemeente voor 

een goede en snelle afhandeling van e-mails. 

Berichten vanuit het formulier Vraag aan de gemeente op DenHaag.nl (zie ook verbetervoorstel 3) 

worden binnen maximaal 4 werkdagen beantwoord, uitgezette vragen vanuit chatgesprekken op 

DenHaag.nl worden binnen twee werkdagen beantwoord en berichten op Facebook en Twitter worden 

binnen één werkdagdeel beantwoord. Wanneer er meer tijd nodig is om tot een goed inhoudelijk antwoord 

te komen krijgt de afzender hierover binnen de genoemde termijnen bericht. Deze termijnen zijn iets ruimer 

dan de in het voorstel geformuleerde termijnen. Dit komt door de, ook bij ogenschijnlijk enkelvoudige 

vragen, soms noodzakelijke collegiale ruggenspraak . Het college stelt voor de door ons genoemde 

termijnen (voor een eerste reactie) als maximum norm te formuleren, de in het PvdA/VVD-voorstel als 

streefnorm vast te stellen en de gerealiseerde termijnen te monitoren op basis van beide normen.  

Ook wil het college dergelijke contacten tussen de Hagenaar en de gemeente vastleggen in de 

persoonlijke internetomgeving MijnDenHaag.nl. De Hagenaar kan hierdoor onder meer de afhandeling van 

zijn e-mail volgen met een “track-and-trace-functionaliteit. In 2015 starten we met verdere uitbreiding van 

MijnDenHaag.nl, nieuwe informatie wordt stapsgewijs toegevoegd.  

 

3. Op de website worden mensen gedwongen in het contactformulier van de gemeente te werken. 

Dat is vaak efficiënt en maakt de kans op volledigheid groter, maar leidt ook tot frustratie als een 

vraag of opmerking niet in het format past. Het contactformulier kent nu nog te veel beperkende 

randvoorwaarden (bijvoorbeeld de hoeveelheid tekst en de beperkte grootte van geüploade 

bestanden). Dat kan beter. Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn om de gemeente, en de 

stadsdeelkantoren per email te benaderen.  

De emailadressen moeten daarvoor kenbaar gemaakt worden. En als informatie niet volledig is, 

bel dan gerust met de briefschrijver om de vraag beter te begrijpen. 
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Wij onderschrijven de constatering dat de gebruikersvriendelijkheid van het contactformulier kan 

verbeteren. Het formulier Vraag aan de gemeente  wordt op jaarbasis ruim 15.000 keer gebruikt en is 

samen met de formulieren Melding Openbare Ruimte en Afspraak Grofvuil  één van de meest gebruikte 

formulieren op DenHaag.nl. De gemeente werkt dan ook continue aan de verbetering van de 

gebruiksvriendelijkheid van het formulier, bijvoorbeeld door het aantal verplicht in te vullen velden tot een 

minimum te beperken. In januari 2015 is het aantal tekens opgehoogd naar 4.000 (dit is ongeveer 1 ½ A4 

tekst) en vanaf april 2015 kunnen meerdere bestanden tot 7,5 MB worden geüpload (een foto van een 

mobiele telefoon is ongeveer 1 – 3 MB). Naar verwachting zal het gebruik van het contactformulier in 2015 

oplopen tot 19.000.  

Het gebruik van het contactformulier heeft onze voorkeur boven een e-mail naar een algemeen e-

mailadres of naar een e-mailadres van het stadsdeelkantoor. Dit vergroot namelijk de efficiency (en dus ook 

de snelheid) van de afhandeling. De beantwoording gaat sneller en makkelijker omdat mensen hun 

gegevens vollediger invullen en er is een centrale regie. Bovendien: lang niet alle gemeentelijke producten 

en diensten worden op het stadsdeelkantoor aanboden, dit is voor de Hagenaar niet te overzien.    

De contactformulieren worden op alle werkdagen gelezen en zo mogelijk direct van een antwoord 

voorzien. Wanneer de vraag niet kan worden beantwoord met de informatie op DenHaag.nl wordt deze 

doorgestuurd naar de juiste specialist van de vakafdeling. Wij organiseren dat we strakker monitoren of de 

vraag in dat geval ook tijdig wordt beantwoord. Voor ‘zware verzoeken’ , zoals bezwaar maken of een 

klacht indienen over de gemeente, zijn andere op maat gemaakte formulieren beschikbaar, toegespitst op 

het specifieke doel.  

 Een telefoongesprek kan inderdaad zorgen voor de nodige opheldering. In het formulier Vraag aan 

de gemeente is om die reden een apart veld opgenomen voor het invullen van een telefoonnummer (niet 

verplicht). Aan de hand van een telefoonnummer kunnen medewerkers van de gemeente de afzender bellen 

voor de nodige verduidelijking. Van een vakbekwaam ambtenaar mag dit als vanzelfsprekend worden 

verwacht. Onze ervaring is dat telefonisch contact inderdaad een zeer goed middel is om vragen op te 

lossen, misverstanden toe te lichten en snel tot oplossingen te komen. 

 

4. Als mensen al contact hebben met een ambtenaar is er soms ook direct emailcontact. Mensen 

gaan er vanuit dat email gelezen wordt, tenzij anders aangegeven. Zorg dus voor het gebruik van 

out-of-office-replies, voor foutmeldingen als een niet bestaand emailadres wordt gebruikt en 

werk met groepsinboxen per afdeling. Het management dient hierop meer op toe te zien. 

 

Uiteraard ondersteunen wij dit voorstel. Wij dragen dat continue uit en het gemeentelijk management is op 

de uitvoering van dit uitgangspunt aanspreekbaar.  

 

5. De gemeente kent het project Betere Brieven. Er zijn in het verleden 22 brieven verbeterd in dat 

traject (http://www.denhaag.nl/home/bewoners/betere-brieven.htm). Het blijft permanent nodig 

om te kijken naar de leesbaarheid en begrijpelijkheid en noodzaak van de te versturen brieven. 

 

Het college deelt deze opvatting. Ook in 2015 wordt het project Betere Brieven op diverse plekken binnen 

de gemeentelijke organisatie uitgevoerd. Deze acties zijn niet alleen goed ter verbetering van brieven, maar 

heeft ook een inspirerende werking op de betrokken ambtenaren. Bovendien blijkt aan de uitgebreide 

reacties en de gemiddelde bezoektijd van bijna 2,5 minuten (http://www.denhaag.nl/home/bewoners/betere-

brieven.htm) dat ook de betrokken Hagenaars echt de tijd hebben genomen om hiermee bezig te zijn en 

naar verwachting met plezier hebben deelgenomen.  

 

 

6. Veel mensen kunnen uitstekend uit de voeten met de website of een telefoongesprek. Dat geldt 

niet voor iedereen. Bovendien krijgt iemand in een gesprek het vaakst in één keer wat hij nodig 

heeft (click 20-30 %, call 16% en face 50%). Soms wil iemand gewoon een afspraak. Dat moet 

gemakkelijker worden. Op het stadhuis zou het mogelijk moeten zijn ook iemand van een 

specifieke afdeling te spreken voor algemene informatie of een specifieke casus.  

 

Het college erkent de waarde van persoonlijk contact. Het moet altijd mogelijk zijn om een bepaalde 

ambtenaar te spreken voor algemene informatie of een specifieke casus. Eén-op-één contact krijgt om die 

reden een prominente plaats in de Nota Haagse Dienstverlening.  

 

 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/betere-brieven.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/betere-brieven.htm
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Er is overigens ook nu al veelvuldig één-op-één contact tussen bewoners en ambtenaren. 

Frontlijnmedewerkers in de stadsdelen zijn dagelijks met bewoners in gesprek, zowel op het 

stadsdeelkantoor als op locatie. 

 

7. Het moet altijd mogelijk te zijn om een brief toegelicht te krijgen in een gesprek. Helaas bereiken 

ons signalen dat dit in een aantal gevallen geweigerd is. 

 

Als vanzelfsprekend moet het altijd mogelijk zijn om een brief toegelicht te krijgen: digitaal waar dat kan, 

telefonisch als dat nodig is en in het uiterste geval met een persoonlijk gesprek. Het management gaat hier 

extra op toezien en zal waar nodig bijsturen. Mochten er niettemin signalen zijn dat deze gedragslijn om 

wat voor reden ook niet gevolgd wordt in specifieke gevallen, dan verzoeken wij die signalen aan ons door 

te geven zodat hierop bijgestuurd kan worden. 

 

8. In een gesprek moet duidelijk zijn wat iemand kan verwachten. Meedenken met bewoners en 

ondernemers is het doel, maar dan moet ook duidelijk zijn of en zo ja welke verplichtingen 

hieraan hangen. 

 

Het college omarmt deze geachte. Een vakbekwaam ambtenaar denkt mee met bewoners, houdt daarbij 

tevens rekening met beperkende factoren en communiceert hierover in Helder Haags.  

 

9. Het keuzemenu bij de gemeente (14070) maakt een onderscheid tussen mensen die de naam 

hebben van de persoon die ze willen spreken, en mensen die dat niet hebben. De eerste groep 

wordt doorverbonden. De tweede groep komt veelal uit bij het contactcentrum. Indien het call 

centrum geen toereikende informatie kan geven, is het lastig gelijk met een bepaalde afdeling 

doorverbonden te worden. Dat is voor bewoners zeer frustrerend. De informatievoorziening 

dient verbeterd te worden: van alle medewerkers dient de informatie op Werknet up-to-date te 

zijn, zodat de call-agents snel en gemakkelijk de verantwoordelijk de verantwoordelijke 

medewerker kunnen vinden. Het management dient hierop toe te zien. 

 

Wij ondersteunen de intentie van het voorstel. De gemeente wil gewoon goed en breed bereikbaar zijn. 

Naast een hoogwaardige telefonische frontoffice (14070) is het evenzeer van belang dat er een goede 

koppeling is tussen de frontoffice en de backoffice (vakspecialistische ambtenaren). Het is daarbij een 

belangrijke voorwaarde dat ook de specialistische ambtenaren bij de vakonderdelen bereikbaar zijn om de 

Haagse bewoners en ondernemers correct en klantgericht van de gevraagde informatie te voorzien.  

De komende periode worden diverse acties ondernomen om de aansluiting tussen de frontoffice en 

backoffice te verbeteren, het up-to-date krijgen en het up-to-date houden van de informatie op Werknet is 

hier een voorbeeld van. Ook is er een systeem in ontwikkeling voor het monitoren van terugbelnotities 

vanuit 14070. Dit maakt het voor het gemeentelijk management mogelijk om gericht op de afhandeling te 

sturen.  

 

10. Het keuzemenu van 14070 moet actueel zijn. Nu blijven tijdelijke voorkeuzeteksten in verband 

met storingen of drukte onnodig te lang actief. 

 

Wij onderschrijven de opmerking dat 14070 actueel moet zijn en hanteren dat als uitgangspunt: 14070 

maakt sporadisch en slechts in zeer beperkte mate gebruik van tijdelijke voorkeursteksten. Deze worden in 

principe direct verwijderd indien niet meer van toepassing. Wij staan uiteraard open voor voorbeelden die 

deze constatering onderschrijven. 

 

 

11. We krijgen veel klachten over telefoon die niet of slecht worden opgenomen. Terugbelafspraken 

zijn vaak niet concreet en worden lang niet altijd nagekomen. Zorg dat mensen hun telefoon 

doorschakelen naar een collega of voicemail. Zorg dat mensen concrete terugbelafspraken maken 

en kom de afspraken na. En laat een nummer achter waarop mensen kunnen terugbellen, in 

plaats van bellen met een afgeschermd nummer. Biedt mensen ook een alternatief tijdstip als ze 

onder kantoortijd niet bereikbaar zijn. 
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Het college onderschrijft dit voorstel. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de 

verbetering van de dienstverlening aan Haagse inwoners en ondernemers. Ook hier geldt dat de praktijk –

helaas- weerbarstiger is dan de algemeen gedragen regel. Wij zijn het eens dat verbeteringen hierin 

noodzakelijk zijn. De gemeente is reeds een aantal initiatieven gestart om de bereikbaarheid te verbeteren. 

Zo is er bijvoorbeeld een systeem in ontwikkeling voor het monitoren van en het sturen op het nakomen 

van terugbelnotities vanuit 14070. 

 Het college is bovendien van mening dat correcte telefoonetiquette onderdeel uitmaakt van goed 

ambtelijk vakmanschap. Van onze ambtenaren verwachten wij dan ook dat ze hun telefoon doorschakelen, 

hun nummer achterlaten waar nodig, hun voicemail inschakelen (en afluisteren) en terugbellen wanneer dit 

afgesproken is. Het gemeentelijk management zal zorgen voor continue aandacht voor dit thema.  

 

12. Diensten zouden ook kunnen werken met een vast telefonisch spreekuur, waarbij er deskundigen 

achter de telefoon zitten die de vraag meteen kunnen beantwoorden en zo niet, zelf zorgdragen 

voor latere beantwoording. Zie ook: 

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/dienstverlening/gemeentelijke-

dienstverlening/scenario-telefonisch-spreekuur.aspx. 

 

Zoals ook genoemd in de reactie op voorstellen 9 en 11 is het van belang dat naast een hoogwaardige 

telefonische frontoffice (14070) ook de backoffice (vakspecialistische ambtenaren) de Haagse bewoners en 

ondernemers correct en klantgericht van de gevraagde informatie voorzien. In onze optiek is een 

telefonisch spreekuur dan ook erg ouderwets (“daarvoor kunt u ons alleen bellen op de dinsdagmiddag 

tussen 13.00 en 14.00 uur”). De gemeente wil gewoon goed en breed bereikbaar zijn. We zetten om daarom 

in op diverse andere activiteiten ter verbetering van de (telefonische) bereikbaarheid van de specialistische 

ambtenaren bij de vakdiensten.  

 

13. De telefooncentrale ligt er zo nu en dan volledig uit zonder dat er een noodvoorziening is. Bijv. 

bij de sociale dienst kan dit tot grote problemen voor klanten leiden, zij zijn immers direct 

afhankelijk van deze dienst voor hun levensonderhoud. Er zou een noodvoorziening moeten 

komen voor de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. 

 

We hebben inderdaad in het recente verleden te maken gehad met enkele storingen die onze 

dienstverlening tijdelijk hebben geschaad. Sinds november 2014 werkt de gemeente met zowel een nieuwe 

telefooncentrale als met nieuwe callcentersoftware, ook deze transitie heeft soms geleid tot enkele 

kinderziekte, met als gevolg tijdelijk slechte bereikbaarheid. Voor beide nieuwe systemen zijn 

terugvalvoorzieningen ingericht: bij uitval van de telefooncentrale of de software kan eenvoudig worden 

overgeschakeld op een kopie van deze systemen op een andere locatie. Zodoende moeten langdurige 

storingen in de toekomst voorkomen worden. Voor de GGD – een belangrijke gemeentelijke dienstverlener 

buiten het stadhuis – is een taskforce bezig om ook hier een terugvalvoorziening aan te brengen.    

 

14. Sommige meldingen komen bij de gemeente binnen via Twitter. Dit is laagdrempeliger en 

makkelijker dan het invullen van het contactformulier. Een andere laagdrempelige manier zou 

zijn als je de gemeente per Whatsapp, Facetime of Skype zou kunnen bereiken. Steeds meer 

Nederlanders gebruiken Whatsapp, Facetime of Skype. Bewoners gebruiken het ook om 

onderling te communiceren met de buren. Whatsapp maakt het gemakkelijk om foto’s door te 

sturen en om vervolgvragen te stellen. De gemeente Terneuzen heeft een proef gedaan met het 

communiceren via Whatsapp. Het is interessant te kijken hoe die pilot is verlopen en te 

onderzoek of het ook interessant is voor Den Haag. 

 

Zeker! Met meer dan 35.000 volgers op Twitter en meer dan 7.000 likes op Facebook behoort de online 

social community van de gemeente Den Haag tot één van de meest levendige onder de Nederlandse 

gemeenten. Hier zijn we zeer trots op! De gemeente ziet meerwaarde in het gebruik van Whatsapp en wil 

op korte termijn een proef starten met het gebruik van Whatsapp. In samenwerking met de Technische 

Universiteit Twente stellen we een visie op over de toekomst van online dienstverlening van de gemeente 

Den Haag. Hierbij nemen we ook de mogelijkheden van Skype en Facetime mee.    

  

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/dienstverlening/gemeentelijke-dienstverlening/scenario-telefonisch-spreekuur.aspx
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/dienstverlening/gemeentelijke-dienstverlening/scenario-telefonisch-spreekuur.aspx
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15. De meldingen APP is heel erg traag. Hierdoor wordt er niet optimaal gebruik van gemaakt. Als 

je gelukt hebt blijven mensen melden via email of Twitter. Maak de APP zo, zodat bewoners en 

bedrijven het echt graag gebruiken. En communiceer over gerealiseerde verbeteringen, zodat 

mensen de APP een tweede kans geven. 

 

De gemeente werkt continue aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de app.  Hierbij houdt 

de gemeente zoveel mogelijk rekening met de wensen van gebruikers. Zo zijn er in 2014 diverse 

verbeteringen doorgevoerd: de app maakt gebruik van GPS gegevens, melders hoeven niet meer zoveel 

gegevens meer in te vullen en in slechts enkele stappen is de melding verstuurd. Ook is de vormgeving 

verbeterd en zijn er functies toegevoegd.  

De meldingen app van de gemeente Den Haag wordt steeds vaker gebruikt. In 2013 werden 4% 

van meldingen via de Meldingen App doorgegeven, in 2015 is het gebruik van de Meldingen app gestegen 

tot 9% van het totaal aantal meldingen app. 

Ook in 2015 blijven we werken aan het optimaliseren van de app. De gemeente werkt bijvoorbeeld 

aan een upgrade van de server om de werking van de app te verbeteren. Te zijner tijd starten we een 

gerichte communicatiecampagne om het gebruik van de meldingen app te promoten. 

 

16. Bij de aanvraag van WMO-voorzieningen moet gebruikt worden van een vast format. Niet alle 

verzoeken passen echter in dat formaat. Nu worden mensen soms geadviseerd dat ‘maar wat’ in 

te vullen. Mensen worden echter ook gevraagd ‘naar waarheid informatie in te leveren’. Dat 

botst en kan later voor juridische problemen voor de aanvragen zorgen. Het moet altijd duidelijk 

zijn hoe buiten het format om een verzoek gedaan kan worden. 

 

Het is zeker geen beleid burgers te adviseren om ‘zomaar iets in te vullen’. In de uitvoering wordt erop 

gestuurd de klant direct goed te verwijzen. Ook bij dit onderwerp geldt dat wij uiteraard open staan voor 

voorbeelden, zodat hierop gericht kan worden bijgestuurd. 

 

Wat betreft de WMO aanvragen heeft inmiddels een knip plaatsgevonden tussen oude en nieuwe 

voorzieningen. Hierbij kan er voor de oude enkelvoudige voorzieningen direct een aanvraag worden 

gedaan buiten ‘Advies op Maat’ om. Voor de nieuwe voorzieningen, waarbij meerdere voorzieningen 

tegelijk worden aangevraagd, moet nog steeds ‘Advies op Maat’ doorlopen worden. Hierbij geldt; een 

advies op maat is maatwerk en duurt dus wat langer dan een simpele aanvraag voor één voorziening.  

Advies op Maat is ontwikkeld om op een eenduidige manier de hulpvragen en het sociale netwerk 

in beeld te brengen van burgers die te maken hebben met problemen op meerdere leefgebieden. Zodat er 

een goed op de klantsituatie afgestemd advies kan worden gegeven. We voeren nog voortdurend 

verbeteringen door in het formulier. De 2
e
 release met verbeteringen is op 25 maart doorgevoerd. 

Meer informatie over de mogelijkheden die wij nu bieden vindt u op de website 

(http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Wmo-algemeen-en-hulp-op-maat.htm ). We hebben nu 

twee smaken: "Voorziening op Maat" en "Advies op Maat". Voor hulp bij het huishouden, aanpassingen in 

de woning, vervoer in de regio en hulpmiddelen kan direct een aanvraag worden gestart. Al het andere is 

maatwerk en verloopt via ‘Advies op Maat’. 

 

 

17. De website van de gemeente is nu vijf jaar oud. Er is een woud van webpagina’s ontstaan die lang 

niet altijd meer up-to-date is. Diensten zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van 

de webpagina’s. In de praktijk lijkt er vanuit gegaan te worden dat een ander dat wel doet. Men 

verwijst te vaak naar de website, zonder te controleren of de betreffende informatie er 

daadwerkelijk opstaat en daadwerkelijk vindbaar is. Dit moet echt beter. Laat ambtenaren via 

de website zelf eens vragen beantwoorden op een ander beleidsterrein. Dan ervaren ze zelf hoe 

lastig het soms is om informatie te vinden. 

 

De gemeente Den Haag heeft voor de vijfde keer de prijs voor het beste digitale loket gewonnen. We zijn 

trots op deze prestatie. Het kan desalniettemin altijd beter. Het intern laten toetsen van de actualiteit van de 

website is inderdaad een noodzaak. Met zo’n 400.000 unieke bezoekers per maand wordt DenHaag.nl 

intensief bezocht. Deze bezoekers willen wij graag zo optimaal mogelijk bedienen. 

 

 

 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Wmo-algemeen-en-hulp-op-maat.htm
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 Gezien de leeftijd van de website en de ontwikkelingen op het gebied van online dienstverlening is de 

gemeente in samenwerking met de Universiteit Twente een project gestart om tot een visie te komen op 

online dienstverlening en de toekomstige inrichting van DenHaag.nl.  

Tot die tijd werken we aan het verbeteren van het huidige DenHaag.nl met inrichting op basis van 

toptaken (homepage, onderliggende pagina’s, analyse op zoektermen), een doorlopend 

klanttevredenheidsonderzoek, gebruikerstesten en een nieuwe tool voor het opsporen van niet gebruikte 

pagina’s.  

In 2015 is de mogelijkheid om te chatten op meer plekken op DenHaag.nl aanwezig. Bovendien 

starten we  in 2015 met pro active chat. Bezoekers die bijvoorbeeld de gewenste informatie niet kunnen 

vinden of halverwege een formulier afbreken, krijgen proactief een chatgesprek aangeboden met de vaag of 

ze geholpen willen worden.  

Het klopt dat de diensten zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de webpagina’s, maar de 

weborganisatie van DPZ heeft hierin ook een aanjagende functie. Naast de dagelijkse sturing hierop vanuit 

de centrale webredactie, staat er bijvoorbeeld voor de 2015 een algehele update op het programma. Elke 

pagina wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals bezoekcijfers en actualiteit. De 

verwachting is dat hierdoor een flink percentage van de content komt te vervallen (schatting is 20 à 30%). 

De suggestie om ambtenaren uit een ander beleidsterrein te betrekken, nemen we hierbij zeker in 

overweging.   

 

18. Mensen en bedrijven dienen vaak meerdere jaren een gelijksoortige aanvraag in bij de gemeente. 

Elk jaar moet dezelfde informatie worden ingevuld. Het zou mogelijk moeten zijn om oude 

aanvragen terug te roepen en informatie te hergebruiken. 

 

Het college wil dit aanpakken.  

Vanaf 2015 starten we met de stapsgewijze bundeling van informatie uit de verschillende 

gemeentelijke applicaties, webformulieren en gemeentelijke databestanden in het nieuwe MijnDenHaag.nl. 

Handig voor de Hagenaar maar ook voor de medewerkers van de gemeente; informatie uit oude aanvragen 

kan zodoende eenvoudig worden hergebruikt. Bovendien kan de Hagenaar hierdoor zien welke gegevens 

over hem in de kernadministraties zijn opgenomen en kan hij een verbetervoorstel indienen als er een fout 

zit in die gegevens. Uiteraard onder strikte bewaking van de privacy van de Hagenaar.  

Ook worden diverse processen op klantgerichte wijze herontworpen: onnodige processtappen 

worden geëlimineerd, wat kan worden geautomatiseerd - wordt geautomatiseerd wat eenvoudiger kan 

wordt eenvoudiger gemaakt. Daarbij richten we ons onder meer op het jaarlijkse heraanvraagproces van de 

pollers. 

 

19. De gemeente heeft een zoekmachine op de website. Je moet echt wel heel precies een term 

invullen wil je iets vinden. Een van onze gesprekpartners merkte op ‘de gemeente heeft een goede 

zoekmachine, nu nog een vindmachine’. Google werkt vaak veel beter. Het is belangrijk eerlijk te 

zijn over de functionaliteit van de zoekmachine, alternatieven te geven en een telefoonnummer 

om te bellen als men er niet uitkomt. 

 

Ook het college heeft de wens om de huidige zoekfunctie op DenHaag.nl te verbeteren. Er is inmiddels een 

nieuwe google based zoekmachine aangeschaft die voldoet aan de functionaliteit die men van een 

zoekmachine kan verwachten. Medio 2015 starten we hiermee. 

 

20. Het is op dit moment niet mogelijk om bij het aanvragen van een tijdelijke parkeervergunning 

meteen af te rekenen via IDEAL. Dat zorgt voor onnodige vertraging. Het moet voor alle 

diensten mogelijk zijn om gelijk via IDEAL af te rekenen. 

 

Wij onderschrijven deze intentie. Concreet: de gemeente Den Haag kent twee soorten tijdelijke 

parkeervergunningen: de parkeervergunning voor vakantiebezoekers en de incidentele parkeervergunning. 

Sinds januari 2015 is het mogelijk om de incidentele parkeervergunning met iDeal af te rekenen. Vanaf 

maart 2015 kan ook de parkeervergunning voor vakantiebezoekers met iDeal worden afgerekend. Ook voor 

andere online af te nemen producten en diensten is betaling met iDeal mogelijk (bijvoorbeeld uitreksel en 

akten, materialen uit de Sportwebshop).  

 

 

 

 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/vergunningen/to/Parkeervergunning-voor-vakantiebezoekers.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/vergunningen/to/Incidentele-parkeervergunning.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/vergunningen/to/Incidentele-parkeervergunning.htm


 

 
PBS/2015.57  8 

 

 

21. Zorg ervoor dat bewoners of ondernemers geïnformeerd blijven worden als ze eerder met de 

gemeente aan tafel hebben gezeten. Niets is zo frustrerend als er goed overleg heeft 

plaatsgevonden over aspecten van een bestemmingsplan en later blijkt dat stilletjes wijzigingen 

hebben plaatsgevonden naar aanleiding van zienswijzen. [Dit is geen vrijbrief om niet zelf in de 

gaten te houden wat er aan bestemmingsplannen of aanvragen van vergunningen op de rol staat.] 

 

Het college staat, net als u, op het standpunt dat personen en ondernemers er op moeten kunnen vertrouwen 

dat gemaakte afspraken, die in een bestemmingsplan zijn verwerkt, niet zomaar worden gewijzigd. 

Wanneer er naar aanleiding van door derden ingebrachte zienswijzen alsnog wijzigingen worden 

doorgevoerd, worden in ieder geval degenen met wie eerder overleg heeft plaatsgevonden, van de 

wijzigingen op de hoogte te worden gebracht. Ook worden de data van commissie- en raadsbehandeling 

aan hen doorgegeven. Deze bewoners of ondernemers kunnen dan alsnog inspreken bij de commissie- 

en/of raadsbehandeling.  

Wanneer  er tijdens de behandeling in de Commissies en daarop volgende raadsvergadering 

aanpassingen worden aangedragen, worden de betrokkenen wederom ingelicht.  

Het College is het met u eens dat er bij personen/ondernemers ook een verantwoordelijkheid rust. Zij 

kunnen er ook zelf voor zorgen dat zij van het volledige verloop van de bestemmingsplanprocedure op de 

hoogte worden gehouden. Indien zij zich bij de informatie-avond op de presentielijst inschrijven, dan 

worden zij van alle volgende stappen in de procedure in kennis gesteld. 

Daarnaast heeft de gemeente open data beschikbaar gesteld voor de diensten van overheid.nl en de 

app omgevingsalert. Bewoners en ondernemers kunnen hiermee automatisch op de hoogte worden gebracht 

van formele besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving; plannen die direct van 

invloed zijn op de eigen leefomgeving.  

 

22. Bij particulier initiatief is, evenals bij gemeentelijk initiatief, draagvlak van groot belang. Zorg 

voor een actieve houding bij het aan tafel zetten van belanghebbende partijen. 

 

De huidige praktijk is dat particulier initiatief zich grotendeels afspeelt binnen de stadsdeelgrenzen. De 

frontlijnwerkers van DPZ pakken de regie op deze initiatieven op.. Deze frontlijnwerkers nemen actief 

contact op met initiatiefnemers. Waar nodig verbinden ze verschillende bewoners en initiatiefnemers aan 

elkaar. Ze organiseren bijeenkomsten of gesprekken met verschillende partijen (bewoners, 

welzijnorganisaties, bewonersorganisaties en/of scholen). Daarnaast organiseert de sector Stadsdelen & 

Wijken van DPZ een paar keer per jaar een netwerkbijeenkomst ‘LAB 070’ waarin initiatiefnemers 

workshops kunnen volgen over bijvoorbeeld crowdfunding, het inzetten van digitale tools om draagvlak te 

creëren etc. Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om onderling kennis te maken met 

initiatiefnemers en ambtenaren van de verschillende stadsdelen. 

 

23. Bewoners en ondernemers lijken zich overvallen te voelen bij wegwerkzaamheden en 

wegopbrekingen. Intensief en vroegtijdig informeren is het devies. Laat belanghebbenden 

meedenken over alternatieve routes. 

 

Het college sluit zich hier volledig bij aan. Binnen het gebiedsgericht werken staat dit onderdeel hoog op de 

agenda als verbeterpunt. Uitgangspunt is dat belanghebbende volgens de Inspraak-en 

participatieverordening zoveel mogelijk bij de planvorming worden betrokken. In een ‘Handboek 

Communicatie’ staan afspraken over hoe we als gemeente communiceren bij wegwerkzaamheden, 

evenementen en incidenten met verkeershinder. Onderdeel hiervan is dat vanuit het stadsdeelkantoor 

brieven aan bewoners worden gestuurd waarin uitleg wordt gegeven over de aard en start van de 

werkzaamheden.  

Verder staat alle informatie over vergaderingen, vergunningen, verordeningen en meldingen naar 

type en naar stadsdeel ook in het gemeenteblad. Daarin is ook aangegeven hoelang en waar een publicatie 

ter inzage ligt, alsmede of bezwaar of beroep gemaakt kan worden. Het gemeenteblad is op de website 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/gemeenteberichten/gemeenteblad.htm  te vinden en in pdf 

te downloaden. Het Gemeenteblad wordt dagelijks gepubliceerd.  
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Behalve zelf zoeken op de website, is het voor bewoners ook mogelijk om de gemeenteberichten 

via de 'e-mailservice bekendmakingen' te ontvangen. Bij aanmelding hiervoor kan worden aangegeven van 

welk postcodegebied, interesseprofiel of onderwerp men informatie wil ontvangen. Bewoners die altijd op 

de hoogte willen blijven van Den Haag en de ontwikkelingen in de stad, kunnen zich ook aanmelden voor 

de nieuwsbrief@DenHaag.nl , de nieuwsbrief Werken aan de weg of e.e.a. volgen op Twitter of Facebook. 

Zie verder ook de beantwoording van de door het raadslid mw. Koster gestelde schriftelijke vragen 

(RIS 275382). 

 

24. Informeer bewonersorganisaties en ondernemersverenigingen regelmatig over plannen voor de 

openbare ruimte op de middellange termijn; hiermee wordt voorkomen dat mensen toch worden 

overvallen met plannen. 

 

Bewoners wonend in een gebied waar plannen zijn in de openbare ruimte, krijgen hierover  tijdig bericht. 

Een aantal maanden voor werkzaamheden ontvangen zij een brief  Ook sturen wij later nog een 

herinnering. Bewonersorganisaties en ondernemersverenigingen zijn betrokken bij de vorming van de 

Gebiedsprogramma’s, waarbij ook de plannen in de openbare ruimte worden opgenomen. Vervolgens 

worden deze in een openbare bijeenkomst gepresenteerd. Daarnaast zijn de plannen altijd te raadplegen op 

de stadsdeelpagina’s op www.denhaag.nl. Hierover worden betrokken bewonersorganisaties en 

ondernemersverenigingen ook over geïnformeerde / naar verwezen middels een brief. Dat neemt niet weg 

dat het voor kan komen dat bewoners deze informatie hebben gemist, dan is het een goede bereikbaarheid 

gekoppeld aan het adequaat inhoudelijk reageren op een signaal van bewoner (telefonsich, website ed.) 

noodzakelijk. Zie verder ook de beantwoording van de door het raadslid mw. Koster gestelde schriftelijke 

vragen (RIS 275382) 

 

25. Als er al sprake van is dat een ondernemer of bewoner met andere personen van de gemeente te 

doen krijgt over een plan of initiatief, zorg er dan voor dat de al gegeven informatie makkelijk 

voorhanden is. Dan hoeft niemand zijn of haar verhaal meer dan één keer te doen. 

 

Zoals ook beschreven in de reactie op voorstel 18 start in 2015 de bundeling van  informatie uit de 

verschillende gemeentelijke applicaties, databases en webformulieren in het nieuwe MijnDenHaag.nl. 

Handig voor de Hagenaar maar ook voor de medewerkers van de gemeente; informatie uit oude aanvragen 

kan zodoende eenvoudig worden hergebruikt. Bewoners hoeven zodoende niet meer dan één keer hun 

verhaal te doen. Op termijn wordt er ook een ondernemersfunctionaliteit op MijnDenHaag.nl ingericht (zie 

ook reactie op verbetervoorstel 26).  

 

26. Wees proactief bij nieuwe klanten, bij nieuwe situaties, bij vermoedens dat er meer mogelijk is of 

bij het aan zien komen van problemen. Nodig een nieuw in Den Haag gevestigd bedrijf eens uit 

voor een kennismakingsgesprek. Vraag of een nieuw bewonersinitiatief al kennis heeft gemaakt 

met het stadsdeelkantoor. Nodig een organisatie die structureel een subsidieaanvraag fout invult 

uit voor een gesprek. Bied een bedrijf zo veel als mogelijk maatwerk aan over het moment van 

betalen. 

 

Ondernemers zijn in veel opzichten belangrijk voor de stad vanwege de werkgelegenheid, de aanzuigende 

werking op het aantrekken van bedrijven en werknemers in de zogenaamde stuwende sectoren (zoals 

internationale organisaties). Er is dan ook in toenemende mate aandacht voor  hoogwaardige 

dienstverlening aan ondernemers. Daarbij hoort makkelijk vindbare, relevante en complete informatie voor 

ondernemers maar minstens even belangrijk is het aspect houding en gedrag van de medewerkers van de 

gemeente Den Haag. Regels zijn in onze complexe samenleving noodzakelijk en veelal niet te vermijden, 

maar worden ook door ondernemers geaccepteerd als er sprake is van relevante en transparante 

regelgeving, meedenken met en inleving in de situatie van die ondernemer. 

Het realiseren van een goed ondernemersklimaat is een opgave voor de gehele gemeentelijke 

organisatie. Meedenken, inleven, verdiepen in de situatie van ondernemers, samenwerken, ondersteunen, 

faciliteren, het zijn allemaal vaardigheden die kunnen worden geschaard onder de koepelbegrippen houding 

en gedrag vanuit het besef dat de ondernemers in de stad belangrijk zijn voor werkgelegenheid en de 

aantrekkelijkheid van de stad. 
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Het college zal zich de komende jaren blijven inspannen om de dienstverlening aan de 

ondernemers in de stad naar een nog hoger niveau te brengen. Deze activiteiten worden  nader omschreven 

in de Nota Haagse Dienstverlening. Zo wil de gemeente elk nieuw bedrijf in Den Haag uitnodigen voor een 

kennismakingsgesprek. Daarnaast richten we een klantpanel op waarin betrokken ondernemers meedenken 

over dienstverleningsvraagstukken. Ook krijgt 14070 een specialistische groep medewerkers gericht op 

dienstverlening aan ondernemers en wordt er een ondernemersfunctionaliteit op MijnDenHaag.nl ingericht. 

Stadsdeelorganisaties nemen contact op met nieuwe bewonersinitiatieven zodra zij daarvan op de 

hoogte zijn. De stadsdeelorganisatie kan eventueel ondersteuning bieden bij het faciliteren van een initiatief 

en bij het aanvragen van subsidie. 

 

27. Beslistermijnen worden vaak maximaal gebruikt. Daar waar mensen afhankelijk zijn van de 

gemeenten en in een kwetsbare positie verkiezen, zoals bij WMO- en bijstandsaanvragen, is het 

belangrijk zo snel mogelijk te beslissen. Hoe langer men doet over het beslissen, hoe groter de 

kans de problemen zich verder opstapelen. Dit geldt net zo goed voor bezwaartermijnen. 

 

De termijn voor afhandeling van de aanvraag voor bijstand is binnen 8 weken (at. 4: 13 Awb). Omdat het 

gaat om een inkomensvoorziening  kan er na 4 weken een voorschot worden uitgekeerd als er nog geen 

definitieve vaststelling heeft plaatsgevonden. Concreet betekent dit dat bij een aanvraag voor bijstand na 4 

weken een uitbetaling plaatsvindt. 

De afhandeling van een bezwaar of een beroep op een negatieve beschikking kost meer tijd. 

Wettelijk gaat de behandeltermijn lopen na het verstrijken van de bezwaartermijn van 6 weken. De 

behandeltermijn bedraagt maximaal 6 weken. In de ontvangstbevestiging wordt de behandeltermijn 

vervolgens met maximaal 6 weken verdaagd.  De uiterste wettelijke  beslisdatum ligt dus in principe op 18 

weken na datum van het bestreden besluit. In incidentele gevallen kan er nog een verlenging van die 

termijn plaatsvinden, maar daarover vindt dan overleg met  de burger plaats De gemeente streeft er 

uiteraard naar om bezwaren zowel zorgvuldig te behandelen, als ook zo snel als mogelijk af te doen. In 

2013 zijn 94% van de afgedane zaken binnen de wettelijke  termijn afgedaan.  

Om tijdrovende bezwaar- en/of beroepszaken te voorkomen is de gemeente  in 2014 in projectvorm gestart 

met de inzet van mediation bij bezwaar met betrekking tot de aanvragen levensonderhoud, de opgelegde 

maatregelen, de beslissingen met betrekking tot de WMO en de huishoudelijke verzorging.  

Daarbij wordt mediation ook ingezet om problemen op te lossen zonder dat een bezwaarschrift is 

ingediend. Sociaal raadslieden kunnen hierbij worden ingezet om  toelichting over een bepaald besluit te 

verkrijgen, dan wel het besluit te laten herzien als daar redenen toe zijn. Het project is succesvol gebleken 

en er wordt onderzocht of in 2015 hier geen bredere invulling aan kan worden gegeven. Het college zal de 

raad t.z.t. informeren over de effecten van deze proef. 

 

28. Soms is er sprake van een cirkelredenering. Zonder woning geen bijstand. Zonder geld voor borg 

krijgt men geen huurcontract. Mensen zitten dan gevangen in het systeem dat hen moet helpen. 

Deze redenering moet doorbroken worden, bijvoorbeeld door in dit geval te werken met een 

geblokkeerde rekening waarop de borg kan worden gestort. Er is ook betere communicatie nodig 

over de mogelijkheden van een briefadres: 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Briefadres.htm  

 

Den Haag kent honderden dak- en thuisloze uitkeringsgerechtigden, grofweg te onderscheiden in drie 

groepen dak- en thuislozen:  

1. Verblijft overdag op straat en maakt gebruik van nachtopvang voorzieningen;   

2. Verblijft op 3 of meer particuliere adressen (bij kennissen en/of vrienden); 

3. Verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang (tijdelijke 24/7 opvang met begeleiding). 

Kenmerkend voor deze drie groepen is dat zij wel een slaapplaats/onderdak hebben, maar niet over 

zelfstandige woonruimte beschikken.  

Voor bijstandsverlening is inschrijving in het bevolkingsregister leidend.  De dak- en thuislozen uit 

de groepen 1 en 2 kunnen zich echter niet zondermeer inschrijven in het bevolkingsregister.  

Ter voorkoming van de genoemde cirkelredenering stelt de gemeente, als de dak- of thuisloze diens 

feitelijke situatie aannemelijk kan maken, een zgn. briefadres ter beschikking. De klant kan dan zijn post 

ontvangen en zich – bij het ontbreken van zelfstandige huisvesting – op dat adres inschrijven in het 

bevolkingsregister. Daarmee wordt ook  bijstandsverlening mogelijk gemaakt.  

  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Briefadres.htm
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Aan bijstandsverlening wordt de verplichting verbonden zich in te spannen om zelfstandige 

woonruimte te verwerven. Groep 3 wordt daartoe ook nadrukkelijk gestimuleerd door 

instellingsmedewerkers, vanwege het tijdelijk karakter van het verblijf in de maatschappelijke opvang.   

Er is naar ons oordeel, via het fenomeen van briefadres, geen sprake van een probleemcirkel.  Ingeval 

inkomen en zelfstandige huisvesting ontbreekt, faciliteert de gemeente een briefadres en een uitkering. 

Wordt zelfstandige woonruimte gevonden, dan is bijzondere bijstand mogelijk voor de betaling van een 

borg en eerste huur.  Deze regeling geldt alleen voor burgers die bereid zijn om hun verblijfsituatie 

aannemelijk te maken bij de gemeente. Is die bereidheid er niet, dan wordt geen briefadres verstrekt. 

 

29. Vrijwel alle gemeentelijke regelingen kennen een hardheidsclausule. Deze lijken echter zelden 

gebruikt te worden. Het is belangrijk met uitvoerders te bespreken op welke wijze wordt 

omgegaan met de hardheidsclausule en wie beslist of daar gebruik gemaakt kan worden. Een 

hardheidsclausule die nooit gebruikt wordt is een wassen neus! 

 

Een hardheidsclausule is een bepaling in een wet of verordening die het mogelijk maakt om van de 

geldende regels af te wijken. In de Gemeentewet en de Algemene wet op de rijksbelastingen  is aangegeven 

dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om in bepaalde gevallen of groepen van 

gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing  

mochten voordoen.  

Een hardheidsclausule biedt dus de mogelijkheid om van het vastgestelde beleid af te wijken indien deze 

voor een belanghebbende gevolgen zou hebben, die niet in verhouding staan tot de doelen die met dit 

beleid worden nagestreefd en in door de gemeente onvoorziene omstandigheden. 

Een hardheidsclausule is dus juist van groot belang om in de dienstverlening naar de burger maatwerk te 

kunnen leveren en een zuivere belangenafweging te kunnen maken per individu. Van een wassen neus kan 

geen sprake zijn.  

 

Het besluit tot toepassing van een hardheidsclausule ligt bij het diensthoofd dat belast is met de uitvoering 

van het beleid namens het college. Bijvoorbeeld: bij de toepassing van de hardheidsclausule inzake 

gemeentelijke belastingen is dit de directeur der Gemeentebelastingen.  

 

30. De gemeente is heel scherp als het gaat om termijn en het aanleveren van stukken. Dat is 

begrijpelijk. Maar het roept wrevel is als de gemeente niet dezelfde eisen stelt aan zijn eigen 

communicatie, stukken en dossier. Het is belangrijk fouten toe te geven en te herstellen. 

 

Mee eens. Het college onderschrijft ook de hieraan gerelateerde bevindingen van de gemeentelijke 

ombudsman uit het jaarverslag 2013
1
.  

Fouten toegeven, fouten herstellen en hiervan leren vraagt om een andere aanpak van klachten; een 

kentering van het huidig formele en juridische perspectief naar een meer informeel en klantgericht 

perspectief. De voordelen van een dergelijke benadering worden uitgebreid beschreven in het rapport van 

de Raad voor het Openbaar Bestuur
2
.  

 

31. Er zijn verschillende klachtcoördinatoren bij de diensten betrokken. Deze functie is in elke dienst 

anders georganiseerd. Het is belangrijk zo veel mogelijk te werken met een uniforme 

klachtbehandeling binnen de gemeente. Hierin moet ook de interventie- en doorzettingsmacht 

geregeld zijn. Dat neemt niet weg dat voor de sociale dienst andere wettelijke bepalingen kunnen 

gelden. 

 

Het uitgangpunt van het college is dat de vakdiensten ambtelijk eindverantwoordelijk blijven voor de 

inhoudelijke afhandeling van klachten die betrekking hebben op hun beleidsterreinen. Desondanks 

ondersteunt het college de wens voor een meer uniforme afhandeling van klachten en meer interventie- en 

doorzettingsmacht voor het doorvoeren van verbeteringen. Een gemeente die zijn bewoners en 

ondernemers centraal stelt, luistert continu naar wat bewoners en ondernemers van de gemeentelijke 

dienstverlening vinden. De gemeente wil daarom signalen en patronen uit klachten aangrijpen om de 

gemeentelijke dienstverlening permanent te verbeteren. In de Nota Haagse Dienstverlening wordt dit 

verder uitgewerkt.   

                                                      
1
 http://www.ombudsman-

denhaag.nl/assets/docs/140477_Ombudsman_Jaarverslag2013_Deel12_v3_Beeldscherm.pdf 
2
 http://www.rob-rfv.nl/documenten/hoe_hoort_het_eigenlijk_passend_contact_-_webversie.pdf 
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32. Cijfers in informatie wordt gespreid aangeboden aan de raad. Er is een bewonerjaarverslag, een 

reactie op het jaarverslag van de ombudsman. Er zijn bezwaarschriften, beroepsschriften en 

rechtszaken. Er werken integriteitscoördinatoren en kwaliteit en klantcoördinatoren. Het is goed 

om jaarlijks lessen te trekken uit het geheel van informatie en de raad hierover te informeren. 

 

Mee eens. Zoals ook onder voorstel 31genoemd, wil het college de inbreng van de Haagse bewoners en 

ondernemers benutten voor continue verbetering van de dienstverlening. Het structureel leren van de eigen 

fouten krijgt een verdere uitwerking de Nota Haagse Dienstverlening. Uiteraard wordt ook de 

gemeenteraad bij het vervolg betrokken, inclusief de wijze van verantwoording over de uitvoering van de 

dienstverleningsuitgangspunten.  

 

33. De gemeente doet veel zelf. Maar de gemeente besteedt ook veel uit. Het is belangrijk dat 

bewoners dan wel een loket blijven houden om te klagen. Hierover worden niet altijd afspraken 

gemaakt bij aanbestedingen/inkoop. Dit moet anders. De opdrachtnemer zou hier ook verslag 

over moeten doen naar de gemeente. Dit kan vervolgens worden verwerkt in het 

bewonersjaarverslag. Overwogen kan worden dat klachten over een opdrachtnemer via de 

gemeente als opdrachtgever lopen. Dan houdt de gemeente zich op de kwaliteit van de uitvoering 

van het uitbestede werk. 

 

Diverse gemeentelijke diensten zetten aannemers in om werkzaamheden uit te voeren in bijvoorbeeld de 

openbare ruimte. Het College is het eens met het voorstel om open te staan voor klachten van burgers die 

gaan over deze aannemers. Klachten die hierover binnenkomen bij de gemeente horen onder regie van de 

gemeente, in haar verantwoordelijkheid van opdrachtgever, te worden beantwoord. Dit doen we in overleg 

met de opdrachtnemende partij, ook als er bij de aanbesteding geen afspraken hierover zijn gemaakt. De 

praktijk is dat een deel van de klachten niet altijd bij de gemeente terecht komt, maar bij de aannemer zelf 

(bijvoorbeeld bij de voorman of de uitvoerder). We ondersteunen uw voorstel om dit ook actief te vragen 

aan onze aannemers.  

 

34. Daar waar de gemeente en de bewoner er niet uitkomen kan mediation een oplossing zijn. Het is 

niet duidelijk of er richtlijnen zijn wanneer hier wel en wanneer hier geen gebruik van wordt 

gemaakt bij lastige dossiers en klachten. Zorg dat de gebruikte richtlijnen vindbaar zijn voor 

bewoners, organisaties en bedrijven en gekend worden door betrokken medewerkers. 

 

Mediation is inderdaad een goede manier om in conflictsituaties er toch samen uit te komen. Het College 

heeft hier goede ervaringen mee en omarmt daarom deze manier van werken. Mediation wordt 

bijvoorbeeld ingezet bij woonoverlast (op de gemeentepagina over woonoverlast staat al informatie over 

mediation. Zie http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Woonoverlast-Meld-het-bij-het-Meld-en-

Steunpunt-Woonoverlast.htm) . Ook wordt mediation ingezet bij (dreigende) conflicten rond aanvragen 

levensonderhoud en beslissingen met betrekking tot de WMO en de huishoudelijke verzorging. Bewoners 

of ondernemers kunnen ook zelf initiatief nemen voor mediation door bijvoorbeeld 

http://www.bemiddelingmediation.nl/ te benaderen. 

 

35. Bovengenoemd staan voorstellen om de dienstverlening te verbeteren. De stadsenquête is een 

goed instrument om de ervaren dienstverlening te meten. Maar het is ook belangrijk de 

daadwerkelijke dienstverlening te monitoren. Beschikbare gegevens over doorlooptijden, 

nagekomen terugbelafspraken, gemiddelde wachttijden enz. moeten leiden tot scherpere Kritieke 

Prestatie Indicatoren die in de nieuwe Strategie Dienstverlening 2014-2018 kunnen worden 

opgenomen. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de bestaande opnames voor 

monitoring van en training voor telefoongesprekken en van de beschikbare ervaringen en ideeën 

over dienstverlening in VNG-verband. 

 

Voorgesteld wordt dit onderwerp concreet uit te werken in de aanstaande Nota Haagse Dienstverlening. Na 

besluitvorming hierover  wordt een dashboard ingericht om de verbeteringen in de Haagse dienstverlening 

te volgen. Als de het systeem van kritieke prestatie indicatoren eenmaal is ingevoerd, kan DPZ per afdeling 

of productgroep rapportages verzorgen over de kwaliteit van dienstverlening. Hiervan wordt ook de 

gemeenteraad periodiek op de hoogte gebracht.  

  

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Woonoverlast-Meld-het-bij-het-Meld-en-Steunpunt-Woonoverlast.htm
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Woonoverlast-Meld-het-bij-het-Meld-en-Steunpunt-Woonoverlast.htm
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Het college neemt de suggestie over voor het benoemen van een Chief Customer Officer (CCO).  

De CCO krijgt een spilfunctie in het creëren en vasthouden van de focus op de Haagse burger en 

ondernemer en het bewaken van het niveau van de Haagse dienstverlening. In die hoedanigheid is de CCO 

eigenaar van dit dashboard en  hoeder van de resultaten. 

 

36. Met vele toegewijde ambtenaren is een cultuurverandering mogelijk. Zet dit kracht bij door 

voortaan ieder jaar de best presterende afdeling én medewerker openbaar te belonen en een prijs 

uit te reiken. Zo ontstaat er een cultuur van presteren voor een meer dienstverlenende gemeente. 

 

Dit is een sympathiek voorstel. Het college zal zoeken naar een manier om goed presterende afdelingen of 

individuele ambtenaren op het gebied van dienstverlening als voorbeeld en inspiratiebron naar voren te 

halen.   

 

 


