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Aan:  

De leden van de gemeenteraad; 

De leden van het college van burgemeester en wethouders;  

De gemeentesecretaris; 

De griffier; 

van de gemeente Midden-Groningen. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft een onderzoek uitgevoerd naar 

dienstverlening in uw gemeente. Bijgevoegd ontvangt u de uitkomsten van dit 

onderzoek.  
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Bijlagen: 
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Bevindingen, conclusies en aanbevelingen  
 

 

Inleiding en vraagstelling 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: Rkc) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de 

Rkc onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente. Afhankelijk van de uitkomst 

van het eigen vooronderzoek van de Rkc maakt zij de keuze voor een uitgebreid onderzoek, 

een Quick Scan (met beknoptere onderzoeksfocus) of een Rekenkamerbrief met 

bevindingen en aanbevelingen.  

De Rkc heeft ten aanzien van de dienstverlening een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. De 

gemeente Midden-Groningen is op 1 januari 2018 gestart als gevolg van de gemeentelijke 

herindeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. De 

nieuwe gemeente telt circa 62.000 inwoners. Voor de nieuwe gemeente is het belangrijk om 

een beeld te hebben van de kwaliteit van de dienstverlening. 

 

In 2016 is door de Stuurgroep Herindeling het dienstverleningsconcept voor de nieuwe 

gemeente Midden-Groningen vastgesteld. Het dienstverleningsconcept beschrijft de visie en 

plannen van het college van B&W voor de dienstverlening van de gemeente Midden-

Groningen. De centrale missie luidt als volgt:  

 

“Midden-Groningen levert dienstverlening van uitstekende kwaliteit. Wij zijn goed bereikbaar, 

toegankelijk en klantvriendelijk. Wij zijn fysiek en digitaal goed bereikbaar, doeltreffend en 

kostenbewust. Waar mogelijk en zinvol bieden we onze dienstverlening dicht bij inwoners en 

ondernemers aan.” 

 

Deze missie is verder uitgewerkt in een aantal doelstellingen:  

• het organisatie brede klantbewustzijn vergroten; 

• het vanuit een procesmatige benadering duidelijk positioneren van front- en 

backoffices binnen de gemeentelijke organisatie om de klantvraag optimaal te 

kunnen beantwoorden; 

• het ontwikkelen en introduceren van instrumenten om de klanttevredenheid 

permanent te kunnen monitoren. 

 



 

 

 

De Rkc wil door middel van onderzoek inzicht krijgen in de huidige stand van zaken. Het 

onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de concrete (tussen)resultaten en 

doelstellingen op het gebied van de publieke dienstverlening zijn gehaald en hoe de 

dienstverlening door klanten wordt gewaardeerd.  

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek:  

Hoe kan de dienstverlening van de gemeente Midden-Groningen worden beoordeeld?  

 

De centrale vraagstelling valt uiteen in de volgende deelvragen: 

1. Hoe kan het beleidskader/dienstverleningsconcept van de gemeente worden 

beoordeeld? 

2. Is de wijze waarop de huidige digitale, telefonische en fysieke dienstverlening  is 

georganiseerd in lijn met het dienstverleningsconcept? 

3. Hoe wordt de digitale, telefonische en fysieke dienstverlening door de klanten/burgers 

beoordeeld? 

4. Hoe kan de cultuur ten aanzien van het dienstverleningsconcept worden beoordeeld? 

5. Hoe is de procedure t.a.v. klachten, bezwaar en beroep t.a.v. de gemeentelijke 

dienstverlening? 

6. Hoe is de informatievoorziening rond het dienstverleningsconcept georganiseerd? 

 

Onder dienstverlening wordt in dit onderzoek verstaan: de interactie en of transactie tussen 

de gemeente en individuele burgers, bedrijven en instellingen, waarbij de burgers, bedrijven 

en instellingen de directe afnemers zijn van een dienst. Binnen deze afbakening ligt het 

accent op de dienstverlening van het Contactplein waarin verschillende (frontoffice) diensten 

zijn ondergebracht (Burgerzaken, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, en het 

telefoonteam) en het Bedrijf voor Werk Inkomen en Re-integratie (BWRI). 

 

De Rkc heeft de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek voorzien van conclusies en 

aanbevelingen, die u hieronder aantreft.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusies 

 

1. Dienstverlening is een speerpunt van de gemeente Midden-Groningen.  

Publieke dienstverlening is door de gemeente Midden-Groningen benoemd als een 

belangrijk speerpunt. Er is een apart programma aan gewijd in de programmabegroting en er 

is een dienstverleningsconcept vastgesteld waarin de ambities van de gemeente Midden-

Groningen verder zijn uitgewerkt, kernbegrippen in de dienstverlening zijn:  

– Klantgericht; dat wil zeggen dat de dienstverlening van de gemeente Midden-

Groningen wordt vormgegeven vanuit het perspectief van (en in dialoog met) de 

burger. 

– Bereikbaar en toegankelijk; dat wil zeggen dat de dienstverlening wordt 

aangeboden via één (laagdrempelige) toegangspoort: het Contactplein.  

– Optimaal digitaal; dat wil zeggen een doorontwikkeling van de digitale 

dienstverlening (o.a. door het aantal digitale formulieren uit te breiden en slimme 

digitale oplossingen aan te bieden), met oog voor doelgroepen die extra 

ondersteuning nodig. 

 

2. Er zijn in korte tijd flinke stappen gezet.  

Er is een Contactplein ingericht, processen zijn gestroomlijnd, de taakvolwassenheid van 

medewerkers is vergroot, de dienstverlening rondom meldingen openbare ruimte is 

verbeterd, er is een Taskforce Dienstverlening ingericht o.a. om de afhandeling van klachten 

te bewaken en verbeteren, et cetera. De gemeente heeft daarmee de basis, nu anderhalf 

jaar na de fusie, grotendeels op orde. Een knappe prestatie ook gezien de beperkte 

(financiële) middelen.  

 

3. Verbetering van de dienstverlening kost echter tijd.  

De gemeente is nu klaar voor de volgende stap: de verdere uitrol en doorontwikkeling van de 

organisatie naar een klantgerichte, toegankelijke en optimaal digitale organisatie. Uit de 

ervaringen bij andere gemeenten komt naar voren dat deze stap, ook als een organisatie 

zich daar maximaal toe inzet, wel enkele jaren vergt. Pas dan ook kan worden beoordeeld of 

het beleid doeltreffend en doelmatig is geweest c.q. of de beoogde resultaten zijn 

gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Daarvoor is het nu nog te 

vroeg. 

 

 

 



 

 

 

Aanbevelingen 

 

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. 

 

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 gemeenteraad dit 

uitvoeringsplan vaststellen. 

 

3. Continueer de goede serviceverlening door de klantcontactmedewerkers van de 

gemeente Midden-Groningen.  

 

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. 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

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

 

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. 

 

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. 

 

 

Ambtelijk wederhoor 

Nadat het inhoudelijke onderzoek is uitgevoerd door BMC is het onderzoek in concept 

aangeboden voor ambtelijk wederhoor om feitelijke onjuistheden weg te nemen. Het 

wederhoor leidde niet tot principiële meningsverschillen. 

 

 

Bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en 

wethouders 

De bestuurlijke reactie van het college is bijgevoegd. 

 

 



 

 

 

Nawoord Rekenkamer 

De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reactie van het college van burgemeester en 

wethouders. Het stemt ons positief dat het college aansluiting vindt bij bevindingen uit het 

onderzoek. De Rekenkamer wil het college van burgemeester en wethouders, raadsleden, 

betrokken ambtenaren en de onderzoekers van BMC danken voor de bijdrage die zij hebben 

geleverd om dit onderzoeksrapport mogelijk te maken.  

 

 

Bijlagen 

Aan deze nota van bevindingen, conclusie en aanbevelingen van de Rkc zijn onderstaande 

bijlagen toegevoegd: 

1. Rapport Dienstverlening beoordeeld, BMC – juni 2019 

2. Bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders – juli 2019 


