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Zaaknr.: 2019-029085 

 

 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

Gelezen de aanbiedingsbrief  van de Rekenkamercommissie, gelet op artikel 81oa van de 

Gemeentewet; 

 

Besluit 

 

 
1. Kennis  te nemen van het rapport over het onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening 

van de gemeente Midden-Groningen door de rekenkamercommissie Midden-Groningen en de 
daarin opgenomen conclusies en bevindingen; 
 

2. In te stemmen met de volgende aanbevelingen uit het rapport voor het gemeentebestuur, 
het college op te dragen deze uit te voeren en de raad hierover op de hoogte te houden: 

 

 Aanbeveling 1 
Neem in de programmabegroting doelen op ten aanzien van de dienstverlening die 
concreet en meetbaar geformuleerd zijn. 
Benoem daarbij indicatoren en voeg ook financiële informatie per (sub-)doelstelling toe. 
Daardoor wordt het voor de Raad inzichtelijk welke prestaties worden nagestreefd en hoe 
de bedragen per (sub)doelstelling zijn opgebouwd. Dit is van belang om als raad achteraf te 
kunnen volgen (controleren) of doelen worden bereikt en of de inzet doelmatig is geweest.  
 

 Aanbeveling 2 
Werk het dienstverleningsconcept uit in een uitvoeringsprogramma. 
In dit uitvoeringsprogramma worden de projecten en activiteiten (in samenhang) benoemd 
die komende jaren zullen worden ingezet. Uit dit uitvoeringsplan zal ook moeten blijken 
welke investeringen nodig zijn en wat de bijbehorende planning is. Laat de gemeenteraad 
dit uitvoeringsplan vaststellen.  
 

 Aanbeveling 3 
Continueer de goede serviceverlening door de klantcontactmedewerkers van de 
gemeente Midden-Groningen.  
 



 

 

 

 

 

 

 Aanbeveling 4 
Verbeter de telefonische bereikbaarheid van afdelingen en medewerkers door: 

- Aparte telefoonnummers voor verschillende organisatieonderdelen zoveel 
mogelijk af te schaffen en gebruik te maken van een automatische doorverwijzing 
na een keuzemenu bij het algemene nummer; 

- De telefonische openingstijden op elkaar af te stemmen. De huidige 
openingstijden verschillen: het Contactplein is van maandag tot en met vrijdag 
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, de sociale teams dagelijks van 9.00 tot 12.30 
uur, etc. Dit is niet alleen lastig voor burgers, het resulteert ook in een 
versnipperde bereikbaarheid van onderdelen van de dienstverlening vanuit het 
Contactplein; 

- Goede afspraken te maken hieromtrent (bijvoorbeeld door een telefoonprotocol 
op te stellen voor de hele organisatie waarin afspraken worden opgenomen hoe 
om te gaan met de telefonie bij het geval van afwezigheid, de wijze van opnemen 
en afhandelen, de termijnen van terugbellen, etc.) en elkaar hier ook op aan te 
spreken c.q. sturing en controle hierop uit te oefenen. 

 

 Aanbeveling 5 
Verbeter de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website. 
Het succes van digitale dienstverlening is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website. Wanneer de website hierin niet of 
in onvoldoende mate voorziet, is de kans op een succesvolle digitale dienstverlening 
kleiner. De RKC adviseert daarom om het aantal digitale diensten en producten uit te 
breiden, maar tegelijkertijd ook aandacht te besteden aan de gebruiksvriendelijkheid en om 
de toegankelijkheid van de website te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
compacter en concreter maken van de productinformatie en het uitbreiden van de visuele 
informatie, zoals foto's, afbeeldingen, video's, etc. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 
mensen meer onthouden wanneer ze iets zien dan wanneer ze iets lezen.  
 

 Aanbeveling  6 
Monitor op structurele wijze de ervaringen en tevredenheid van klanten.  

 

 Aanbeveling 7 
Vergroot de privacy aan de balie(s). 
Wat privacy betreft, is het ook nu al mogelijk een spreekkamer te vragen. Dat kan wellicht 
beter worden aangegeven, bijvoorbeeld door middel van bordjes op de balie.  
 

 Aanbeveling 8 
Overweeg om na afhandeling van een melding openbare ruimte een reactie te geven 
via e-mail/sms/WhatsApp. 
Nu is het zo dat burgers worden gebeld. Dat is zeker klantvriendelijk maar wel tijdrovend. 
Bovendien wordt hiermee bevorderd dat klanten op die (efficiënte) wijze communiceren 
met de gemeente.  



 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld  in de openbare vergadering van 19 september 2019, 

 

De raad van de gemeente  Midden-Groningen 

 

 

 

 

A.  Hoogendoorn 

Voorzitter 

 

 

 

F. M. Bouwman 

Griffier 
 


