
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Mark Marshall en Marlène Potjer, VVD 

Datum indiening: 6 april 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Dienstverlening van de gemeente Gooise Meren 

 

Inleiding 
De VVD Gooise Meren heeft in het verleden al regelmatig vragen gesteld over de dienstverlening aan inwoners en 
ondernemers. Op eerdere antwoorden is aangegeven dat er gewerkt wordt aan een brede frontoffice. In de begroting van 2021 
staat dat de basis verder uitgebouwd wordt door meer gestandaardiseerde vragen en aanvragen van de verschillende 
backoffices. De laatste tijd ontvangt de VVD weer veel vragen en opmerkingen van inwoners. Regelmatig worden ze van het 
“kastje naar de muur” gestuurd of moeten ze bij aanvang al zodanig veel vragen beantwoorden dat ze het gevoel hebben hun 
echte vraag niet meer kwijt te kunnen. Dit geldt voor verschillende kanalen waarop men binnenkomt bij de gemeente, zowel 
telefonisch, online als via het bestuurssecretariaat. Wij hebben hier een aantal vragen over: 
 
Vraag 1 
In hoeverre is (het college) bekend met hetgeen wat in de inleiding wordt geschetst? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
In eerder beantwoorde vragen van de VVD op 3 maart 2020 is aangegeven dat het bredere contactcentrum in 2020 haar 
beslag zal krijgen en in de begroting 2021 staat dat de basis gevormd is en hieraan verder gewerkt wordt. Hoever is men 
inmiddels met de invoering en implementatie van dit brede contactcentrum? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Leiden de meer gestandaardiseerde vragen en aanvragen aan de voorkant niet tot teveel vragen aan inwoners en 
ondernemers, waarmee een snelle en adequate beantwoording en afhandeling eerder langer dan korter duurt?  
 
Antwoord 
 
 
Vraag 4 
De gemeente zet daarnaast webcare in om actief te luisteren naar en te reageren op online uitingen van verschillende 
doelgroepen over de gemeente.  
-wat zijn de ervaringen hiervan? 
-welke doelgroepen onderscheidt de gemeente? 
-leidt het actief luisteren en reageren ook tot de gewenste oplossingen? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 5 
In de begroting van 2021 staat het volgende “We verbeteren en/of ontwikkelen managementinformatiesystemen waardoor 
organisatiebreed betere sturingsinformatie ontstaat over de dienstverleningsprocessen ”.  
-welke verbeteringen heeft de gemeente voor ogen? 
-eerder is gezegd dat de gemeente niet gaat werken aan een klantvolgsysteem. In de begroting 2021 staat echter dat 
men mogelijk managementinformatiesystemen wil ontwikkelen. Aan welke systemen denkt men? En zorgt dit niet voor 
een “wildgroei” aan managementsystemen waardoor men de effectiviteit en sturing uit het oog verliest?  En daarmee dan 
ook de dienstverlening aan inwoners en ondernemers? 
 
 
Antwoord 


