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 Jaarprogramma Dienstverlening 2015 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van Programma Verbetering Dienstverlening 2014; 
2. Kennis te nemen van de behaalde resultaten van het onderdeel Egem-i in 2014; 
3. Kennis te nemen van het Jaarprogramma Dienstverlening 2015; 
4. De daarvoor benodigde incidentele lasten, groot € 45.000,00 te dekken uit de door u toege-
kende bestemmingsreserve Bedrijfsvoering en hiertoe bijgaande begrotingswijziging nr. 2-2015 
vast te stellen, waarna er in de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering nog € 6.000,00 resteert. 

 

INHOUD 

INLEIDING 

Op 28 januari 2010 heeft de gemeenteraad het meerjarenprogramma ‘Koersen op dienstverle-
ning 2010-2015’ vastgesteld inclusief een geraamd projectbudget. Jaarlijks stelt het college, op 
basis van dit meerjarenprogramma, het jaarprogramma voor het volgende jaar vast. De raad 
besluit vervolgens over de beschikbaar te stellen gelden voor dat jaar, dat reeds is geraamd in 
het door de raad vastgestelde meerjarenprogramma ‘Koersen op dienstverlening 2010-2015’. 
Daarnaast worden jaarlijks in december aan de raad de resultaten over het voorgaande jaar ge-
rapporteerd en gepresenteerd. 
 
 
0. WAT WAREN DE VERBETERPUNTEN VOOR 2014? 

Uit de Benchmark Publiekszaken 2013 werden door onze burgers, bedrijven en instellingen en-
kele concrete verbeterpunten in de dienstverlening benoemd voor 2014:  
 
1) Verhoging van de bereikbaarheid (openingstijden e.a.) voor producten en diensten; 
2) Verhoging van de directe beschikbaarheid van de producten en diensten via de kanalen ba-

lie, telefonie en Internet; 
3) Verbetering informatievoorziening: Wachtrijen telefonie en balie, inzicht in proceduretijd.  
 
Bovenstaande verbeterpunten werden vertaald naar activiteiten en opgenomen in het Jaarpro-
gramma Dienstverlening 2014. Concreet werden in 2014 de volgende verbeterpunten gereali-
seerd. Hierna treft u deze per kanaal weergegeven aan. 
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1. WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2014? 

Kanaal Balie 
Één ambtenaar. Aan de balie zijn inmiddels 12 medewerkers in staat om het merendeel van al-
le producten en diensten die we kennen aan de verschillende loketten af te handelen. We stel-
len vast dat voor de medewerkers met de huidige ICT- en informatiemiddelen de grens is be-
reikt wat we qua productomvang kunnen verenigen in één persoon. Sterker nog, in sommige 
gevallen moeten we overwegen om het takenpakket (tijdelijk) te versmallen per medewerker. 
Meer klanten op afspraak. In 2012 kwam 4% van de klanten op afspraak. In 2013 mochten we 
12% van onze klanten aan de balie verwelkomen via een afspraak. In 2014 (voorlopige cijfers) 
zien we dat het aandeel afspraken 25% van het totaal omvat.  
Afspraken maken. In 2014 kon voor 15 producten telefonisch, mondeling of via de website een 
afspraak worden gemaakt. 
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) balie.  In 2014 is een klanttevredenheidsonderzoek balie 
uitgevoerd. In 2014 gebeurde dat op de oude wijze (fysieke meting in de hal gedurende 2 we-
ken in april 2014) en vanaf mei tot en met heden continue. Voor 2014 werd gekoerst op een 
klanttevredenheidscore aan de balie van 7,8. Uit het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 
april 2014 bleek een baliewaardering van 8,0. Wanneer we kijken naar het klanttevredenheids-
onderzoek dat continue wordt gehouden van mei - heden is de klantwaardering voor de balie 
zelf gegroeid naar 8,3.  
Meer producten aan de balie. Uit de benchmark Publiekszaken 2013 bleek dat er in de ge-
meente Dronten relatief weinig producten (27%) direct verkregen kunnen worden binnen de 
“Publieksdienst” (landelijk gemiddeld 44%). We koersen voor 2014 (meetbaar in 2015) op een 
percentage van 35% en voor 2015 (meetbaar in 2016) op een percentage van 45%. In de tus-
sentijdse meting is gebleken dat we nog steeds op circa 27% zitten qua producten die we volle-
dig direct aan de balie kunnen afhandelen. 
 
Kanaal Internet 
Afspraak maken via internet. In 2014 kan nu voor 15 producten via onze website een afspraak 
worden gemaakt. 
 
Kanaal Telefonie 
Opleiding medewerkers. In 2014 zijn 3 medewerkers extra opgeleid voor het kanaal telefonie, 
zodat er minder kwetsbaarheid is voor de bezetting van de telefonie-taken en we beter kunnen 
borgen dat de antwoorden aan de balie, gelijk zijn aan de telefonische beantwoording van de 
klantvragen; 
Doorontwikkeling KCC-Telefonie. In 2014 is verder volop geïnvesteerd door de medewerkers 
zelf in de kwaliteit van de dienstverlening binnen het KCC-Telefonie. Zichtbaar is nu het verloop 
van de wachttijden en medewerkers kunnen daardoor eenvoudig bijschakelen bij piekdruktes. 
Door aanpassing van telefonische spreekuren, zijn enkele piekmomenten over de dag afge-
vlakt. Zichtbaar is ook inmiddels voor welk vakgebied onze klanten bellen en in welke mate de 
klanten direct een antwoord krijgen op hun vraag. In 2013 werd 25% van de vragen direct be-
antwoord; in 2014 is dat percentage al opgelopen naar 40%! Er wordt op basis van een geactu-
aliseerd verbeterplan telefonie verder gewerkt aan de bereikbaarheid van ons als gemeente en 
vermindering van de wachttijd voor onze burgers en bedrijven. Ook zullen we koersen op het 
meer direct beantwoorden van de telefoon in het KCC. Voor 2015 koersen we op 50% directe 
vraagafhandeling binnen het KCC-Telefonie. 
Klanttevredenheidsonderzoek Telefonie. In 2014 werd wederom het klanttevredenheidsonder-
zoek Telefonie uitgevoerd. Ook voor telefonie gold dat zowel gemeten is via de oude onder-
zoeksmethode (100 burgers en bedrijven werden teruggebeld na een telefonisch contact met 
de gemeente), als via de continue methode (alle bellers worden in de gelegenheid gesteld mee 
te werken aan een digitale klanttevredenheidsonderzoek). De “oude” meetmethode, uitgevoerd 
in april 2014, toonde een klanttevredenheidsscore van 7,6. De nieuwe meetmethode toont op 
dit moment een klanttevredenheidsscore van 7,7. Voor heel 2014 werd gekoerst op een klant-
tevredenheid Telefonie van 7,7. 
Informatievoorziening. De klant hecht waarde aan indicatie van de wachttijd of wachtrij. Vanaf 
2014 stellen we telefonische klanten actief op de hoogte over de wachtrijen.  
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2. WAT HEBBEN WE BIJNA OF NOG NIET BEREIKT IN 2014? 

Als we de gerealiseerde verbeterpunten optellen over 2014 zien we hierboven dat we 10 van de 
19 verbeterpunten volledig hebben behaald. 3 verbeterprojecten zijn nog in uitvoering en 6 
hebben we niet kunnen starten. Deze zijn: 
 
Bijna: 
Implementatie Zaaksysteem en KlantContactSysteem. De implementatie van het Zaaksysteem 
en het Klantcontactsysteem is vanwege hogere prioriteit voor andere ICT-ontwikkelingen, zoals 
de Europese aanbesteding voor het ICT-beheer en de migratie van systemen en data naar een 
nieuwe externe ICT-partner, verdaagd. Wel is inmiddels de aanbesteding afgerond en zal naar 
verwachting de installatie nog in 2014 worden uitgevoerd.. 
Implementatie aanbevelingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In 2014 is in kaart 
gebracht welke verwerkingen van persoonsgegevens er op dit moment aanwezig zijn bij de 
gemeente Dronten. Deze actie heeft geresulteerd in de oplevering van een tussenrapportage 
waarin een overzicht is gegeven van de aangetroffen verwerkingen en de mate waarin deze 
verwerkingen voldoen aan de wet. 
Optimalisatie kanaal Post. Voor 2014 was het doel gesteld om het kanaal post volledig digitaal 
neer te zetten binnen de gehele organisatie. Dit is niet geheel gelukt vanwege de complexe mi-
gratie van systemen, software en data van de ene externe naar de andere externe ICT-
leverancier, waardoor tussentijdse modificaties binnen het ICT-landschap niet mogelijk waren. 
Voor de digitalisering en routering van de post was het noodzakelijk bepaalde software te im-
plementeren. Dat wordt nu eind 2014/begin 2015 opgepakt. 

 
Niet: 
Meer producten aan de balie. In 2014 is hard gewerkt aan het intern opleiden van medewerkers 
die alle producten van alle balies eigenstandig kunnen afhandelen. Een uitbreiding van het 
aanbieden van meer producten aan de balie vindt pas plaats nadat voor zover mogelijk alle be-
staande producten aan de balies generalistisch kunnen worden afgehandeld en de kwaliteit van 
de afhandeling van bestaande producten voldoende is geborgd. Ook het ontbreken van het 
Klantcontactsysteem en de inrichting van een zaaksysteem maakten uitbreiding van meer pro-
ducten aan de balie in 2014 nog niet haalbaar. 
Koppeling email aan zaaksysteem Door het niet hebben kunnen realiseren van de implementa-
tie van het zaaksysteem, is het niet gelukt de koppeling van het kanaal email aan het zaaksys-
teem te realiseren. 
Status-informatie van lopende zaken opvragen met DigiD. Door de focus in 2012-2014 op een 
voorspoedige emigratie van ict-systemen en opvolgende upgrades hiervan, is het koppelen van 
onze status-informatie aan het landelijke systeem www.mijn.overheid.nl in 2014 niet verder uit-
gevoerd en daarom overgeheveld naar het Jaarprogramma Dienstverlening 2015. Wel kan de 
burger inmiddels onder andere zijn gegevens vanuit de basisregistraties GBA (persoonsgege-
vens) en (BAG (adresgegevens) raadplegen via www.mijn.overheid.nl. 
Uitbreiding digitaal loket. In 2014 is door de vertragingen in de ict-migraties slechts één nieuw 
digitaal formulier toegevoegd aan de bestaande e-formulieren. Mogelijk worden de e-
formulieren opgenomen in het zaaksysteem dat begin 2015 wordt geïmplementeerd. Investeren 
in extra nieuwe e-formulieren die mogelijk spoedig worden vervangen, leek ons weinig doelma-
tig. 
Integratie informatiesystemen. In 2014 zijn er weinig vorderingen gemaakt met de integratie van 
de informatiesystemen. Deze informatie wordt door het zaaksysteem gedistribueerd. Zoals eer-
der genoemd kon het zaaksysteem nog niet geïmplementeerd worden in 2014. 
Uitvoering Implementatieprogramma KlantContactCentrum. In 2014 is gestart met het onder-
zoek naar en de realisatie van het overhevelen van taken vanuit de vakafdelingen naar het 
KCC. We koersen nu om eind 2016 alle KCC waardige vragen en producten te hebben onder-
gebracht in het KCC en daarmee 80% van de vragen en aanvragen direct te beantwoorden 
vanuit het KCC. 

 
 
 

http://www.mijn.overheid.nl/
http://www.mijn.overheid.nl/
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Koers op bestuurlijke doelstellingen 
Bovenstaand ziet u welke verbeterpunten we hebben uitgevoerd, welke bijna en welke nog niet. 
Maar wat betekent dat nu voor onze burgers? De uitvoering van de verbeterpunten staat niet op 
zichzelf, maar dient vertaald te worden naar de doelstellingen voor de dienstverlening. Die 
doelstellingen zijn programmatisch door de gemeenteraad vastgesteld in de vorm van de mate 
van klanttevredenheid voor de kanalen Balie, Telefonie en Digitaal loket. Als we nu de cijfers 
van Dronten, de landelijke gemiddelden en de doelen voor de klanttevredenheid erbij halen zien 
we het volgende beeld over de afgelopen jaren: 

 

  2010   2011   2012 
  Dronten Doel VGG Gem.   Dronten Doel VGG Gem.   Dronten Doel VGG Gem. 

                              

Balie 7,6 7,5 7,8 7,8   7,6 7,6 7,8 7,8   7,7 7,7 7,8 7,8 

Telefonie 7,5 7,5 7,5 7,5   7,6 7,6 7,5 7,4   7,4 7,7 7,4 7,4 

Digitaal loket nvh nvh nvh nvh   nvh nvh nvh nvh   7,6 7,5 7,1 7,2 

                              

 
 

  2013   2014 
  Dronten Doel VGG Gem.   Dronten Doel VGG Gem. 

                    

Balie 8 7,7 7,8 7,8   8,3 7,8 8,3 8,3 

Telefonie 7,6 7,6 7,4 7,4   7,7 7,7 8,0 8,0 

Digitaal loket 7,9 7,5 7,1 7,1   8 7,5 7,2 7,2 

                    

 
* Geel betekent significant lager dan gemiddeld, groen betekent significant hoger dan gemiddeld 

 VVG= vergelijkbare gemeente (qua grootte) 
 GEM =gemeenten (allemaal) 

 
De trend toont dat we van significant lager dan gemiddeld aan het opschuiven zijn richting signi-
ficant hoger dan gemiddeld. Voor het kanaal balie lagen we de laatste jaren precies op koers 
qua doelstellingen. In 2014 is de klanttevredenheid hoger dan het gestelde doel. Van alle 
benchmarkgemeenten staan we met ons klanttevredenheidscijfer voor de balie op een gedeel-
de 5e plaats. De klanttevredenheid telefonie over 2014 scoort zowel met de oude als de nieuwe 
meetmethode exact op het niveau van het door u gestelde doel voor 2014. Door onvoldoende 
meetgegevens met de nieuwe meetmethode in augustus 2014, konden we op dat moment niet 
worden vergeleken op de diverse onderdelen met andere gemeenten, dus een eindranking ten 
opzichte van andere gemeenten voor telefonie ontbreekt dit jaar. Voor het digitaal loket scoren 
we qua klanttevredenheid ruim hoger dan gemiddeld in Nederland, namelijk een 8,0. Sterker 
nog, hiermee staan we op de 1e plaats van alle deelnemende gemeenten, samen met de ge-
meente ‘s Hertogenbosch. Hierbij moeten we wel aantekenen dat het cijfer voor het digitale lo-
ket wordt bepaald door de honderden inwoners en bedrijven die daadwerkelijk gebruik hebben 
gemaakt van onze digitale formulieren. We zien tegelijkertijd dat nog steeds een grote groep 
inwoners en bedrijven ons digitaal loket niet goed kunnen vinden en ons daarom via de telefoon 
en fysiek aan de balie raadplegen om informatie en producten en diensten. 
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3. Wat we willen bereiken in 2015? 
In 2015 worden de kanalen Balie, Post, Internet, Email en Telefonie verder doorontwikkeld. Aan 
het einde van 2015 willen we halverwege fase 3 aanbeland zijn en eind 2016 fase 3 hebben af-
gerond. Hieronder staat de fasering van het landelijke concept Antwoord© schematisch weerge-
geven. Hierbij ziet u na fase 4 een lege fase ingetekend. Oorspronkelijk kende het landelijke 
concept Antwoord© 5 fasen, waarbij de gemeenten in fase 5 dè ingang zouden worden voor de 
burgers, bedrijven en instellingen voor de gehele overheid. Die ambitie is inmiddels landelijk ge-
schrapt. Wel blijft de gemeente voor haar burgers, bedrijven en instellingen de meest nabije 
overheid. 
  

 
 

 

Wat gaan we daarvoor concreet doen in 2015? 
 
Hieronder treft u aan wat we in 2015 gaan doen om te kunnen voldoen aan de bestuurlijke doelstellingen 
voor 2015. Ieder resultaat wordt gecodeerd, zodat aansluiting kan worden gevonden bij de financiële over-
zichten op pagina 8 en 9. 
 

Speerpunten 
 

0.1 Uitvoering Implementatieprogramma KlantContactCentrum 

In 2015 zal worden gestart met het overhevelen van taken vanuit de vakafdelingen naar het 
KCC. We doen dit ontwikkelgericht waarbij we per vakafdeling met medewerkers bepalen welke 
vragen en producten door het KCC extra geleverd gaan worden. Dit zal leiden tot overheveling 
van kennis van medewerkers van de vakafdeling naar de medewerkers van het KCC, maar kan 
ook leiden tot overhevelen van formatie naar het KCC.  De eerste stap in 2015 zal het digitaal 
beschikbaar stellen van (vakafdelings)kennis in het  KlantContactSysteem (KCS) zijn. Dit doen 
we door het opstellen van Vraag Antwoord Combinaties (VAC) van onze producten en diensten. 
Het inrichten van het KCC doen we conform het vastgestelde visiedocument Hart voor de Klant, 
2013. Dit vraagt veel van onze medewerkers aan de frontoffice van het KCC, zij zullen in 2015 
dan ook uitgebreid ondersteund en getraind worden. We koersen om eind 2016 alle KCC waar-
dige vragen en producten te hebben ondergebracht in het KCC en daarmee 80% van de vragen 
en aanvragen direct te beantwoorden vanuit het KCC. 
 
 

0.2 Implementatie zaakgericht werken 

Implementatie zaakgericht werken: In 2015 zal de gemeentelijke organisatie starten met zaak-
gericht werken. Hiermee wordt iedere klantvraag centraal geregistreerd, waarbij alle relevante 
documenten onafhankelijk van het gekozen klantcontactkanaal worden samengevoegd tot één 
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zaak. Van deze zaak is de voortgang door de burgers, bedrijven en instellingen zelf te volgen. 
Zaakgericht werken maakt eveneens tijdige afhandeling voor de gemeente inzichtelijk, waar-
door er beter op gestuurd kan worden. Alle (aan)vragen van burgers, bedrijven en instellingen 
worden door het KCC opgeslagen in het zogenaamde KlantContactSysteem (KCS). Dit sys-
teem wordt in 2015 ook in gebruik genomen. 
 

 

0.3 Integratie informatie en informatiesystemen 

In 2015 zullen we projectmatig gaan werken aan de realisatie van de integratie van de informa-
tie en de daarvoor benodigde informatiesystemen. Hiermee wordt beoogd de digitale informatie 
die soms verspreid op digitale media is geplaatst, zichtbaar bij elkaar te brengen, zodat een 
klant thuis overzicht heeft over al onze producten en diensten. Ook zorgt dit voor integratie van 
de informatie, zodat medewerkers de klant in veel meer gevallen direct een antwoord op de 
vraag kunnen geven, omdat informatie over producten en diensten dan eenvoudig raadpleeg-
baar is. Het bouwen of verbouwen van een website kan hierbij aan de orde zijn. 

 

Daarnaast gaan we de volgende activiteiten ten uitvoer brengen: 
 

Kanaal Balie 
1.1 Één ambtenaar. Aan de balie zijn inmiddels 12 medewerkers in staat om het merendeel van 
alle producten en diensten die we kennen aan de verschillende loketten af te handelen. We 
stellen vast dat voor de medewerkers met de huidige ICT-middelen de grens is bereikt wat we 
qua productomvang kunnen vereniging in een persoon. Daarom zullen we vooral gaan investe-
ren in het technische middelen, waarmee het werk beter en eenvoudiger kan worden uitgevoerd 
en informatie sneller en overzichtelijker beschikbaar is voor de medewerkers tbv het beant-
woorden van de klantvragen; 
1.2 Meer klanten op afspraak. In 2012 kwam 4% van de klanten op afspraak. In 2013 mochten 
we 12% van onze klanten aan de balie verwelkomen via een afspraak. In 2014 zagen we dat 
het aandeel afspraken 25% van het totaal omvatte. Voor 2015 koersen we op een aandeel van 
35% van de klanten dat via een afspraak ons aan de balie bezoekt. Hiervoor zullen we zoveel 
als mogelijk op termijn op afspraak gaan werken.  
1.3 Afspraken maken. Eind 2015 kan voor minimaal 15 producten telefonisch, mondeling of via 
de website een afspraak worden gemaakt. 
1.4 Klanttevredenheidsonderzoek balie.  In 2015 wordt het klanttevredenheidsonderzoek balie 
continue uitgevoerd 
1.5 Meer producten aan de balie. Uit de benchmark Publiekszaken 2014 bleek weer dat er in de 
gemeente Dronten relatief weinig producten (27%) direct verkregen kunnen worden binnen de 
“Publieksdienst” (landelijk gemiddeld 44%). Met andere woorden: Er worden nog relatief veel 
producten en diensten (ook antwoorden) verstrekt door de vakafdeling. We koersen voor 2015 
op een percentage van 35% en voor 2016 op een percentage van 45%.  
 
Kanaal Post 
2.1 Optimalisatie kanaal Post. In 2015 zal het kanaal post verder worden geoptimaliseerd. Con-
creet betekent dit het digitaal routeren van de post en het opnemen van de poststukken in een 
zaakssysteem, waardoor sturing kan plaatsvinden op het tijdig afhandelen van de poststukken. 
Ook zal hierdoor breder inzichtelijk worden (ook aan de frontoffice) wat de status van een klant-
contact via het postkanaal is. Het klantdoel hierbij is een verhoging van de klanttevredenheid, 
doordat transparant zicht is op de poststukken, waardoor een snellere afhandeling kan worden 
bewaakt en gewaarborgd. 
 
Kanaal Internet 
3.1 Statusinformatie opvragen via DigiD. In de loop van 2015 kan de burger via de website voor 
veelgevraagde producten en diensten de status van zijn aanvraag volgen via de website 
www.mijn.overheid.nl. 
3.2 Uitbreiding digitaal loket. In 2015 worden weer enkele producten en diensten toegevoegd 
aan de website, met gebruikmaking van zogenaamde digitale formulieren. Voor 2015 koersen 
we de implementatie van de huidige e-formulieren binnen het nieuwe zaaksysteem, zodat klan-

http://www.mijn.overheid.nl/


No. B14.001650 

 - 7 - 

ten de status van hun digitale productaanvraag op termijn ook automatisch online kunnen gaan 
volgen.  
3.3 Afspraak maken via internet. In 2015 kan er voor 15 producten via onze website een af-
spraak worden gemaakt. 
 
Kanaal Email 
4.1 Koppeling email aan zaaksysteem. Ultimo 2015 is het mogelijk alle emailberichten die be-
trekking hebben op de gemeentelijke dienstverlening op te nemen in een zaaksysteem en te 
routeren naar de behandelend ambtenaar. Inzichtelijk wordt wat de status van het klantcontact 
is en in hoeverre het klantcontact binnen de gestelde termijn wordt afgehandeld. 
 
Kanaal Telefonie 
5.1 Doorontwikkeling KCC-Telefonie. In 2015 zal op basis van een geactualiseerd verbeterplan 
telefonie verder worden gewerkt aan de bereikbaarheid van ons als gemeente en vermindering 
van de wachttijd voor onze burgers en bedrijven. Ook zullen we koersen op het meer direct be-
antwoorden van de telefoon in het KCC. Voor 2015 koersen we op 50% directe vraagafhande-
ling binnen het KCC-Telefonie. 
5.2 Opleiding medewerkers. In 2014 zullen minimaal 2 medewerkers extra worden opgeleid 
voor het kanaal telefonie, ter behoud van de bezettingscontinuïteit van de telefonie-taken en we 
beter kunnen borgen dat de antwoorden aan de balie, gelijk zijn aan de telefonische beant-
woording van de klantvragen. 
5.3 Klanttevredenheidsonderzoek Telefonie. In 2014 zal het klanttevredenheidsonderzoek Tele-
fonie continue worden uitgevoerd, zodat continue gemeten kan worden of de ingevoerde verbe-
teringen leiden tot een verhoogde klanttevredenheid. Voor 2015 wordt gekoerst op een klantte-
vredenheid Telefonie van 7,8, in lijn met de bestaande doelstellingen volgens de Programma-
begroting. 
 
Algemeen 
6.1 Implementatie aanbevelingen Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In 2015 staan 
als activiteiten onder andere op de planning het opstellen en laten vaststellen van een privacy-
reglement, het opstellen van een handleiding voor medewerkers van de gemeente hoe moet 
worden omgegaan met persoonsgegevens en het beter informeren van burgers over hun rech-
ten op grond van deze wet. 
 
Bijzonderheden 2015 
7.1 Transities Sociaal Domein: Omdat 2015 ook het eerste jaar van de invoering van de transi-
ties in het sociaal domein is, wordt bijzondere aandacht besteed aan de opvang van nieuwe 
klantvragen en klantstromen en een adequate reactie daarop in alle dienstverleningskanalen. 
7.2 Actualisatie Meerjarenprogramma. Het huidige Meerjarenprogramma Dienstverlening 2010-
2015 loopt af in 2015. Daarnaast vraagt de visiebrief “Digitale overheid 2017” van Minister Plas-
terk een extra impuls aan de digitale dienstverlening. Er wordt daarom een nieuw Programma-
plan Dienstverlening gemaakt dat in het voorjaar van 2015 aan de gemeenteraad zal worden 
aangeboden als onderdeel van de kadernota voor 2016. 
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4. FINANCIËN JAARPROGRAMMA DIENSTVERLENING 2015 

Onderdeel in meerjarenprogramma Begroot 2014   Prognose uit-
gaven 2014  

 Begroot 2015  

2.8 Opleiden medewerkers KCC (0.1; 1.1; 5.2; 7.1)  € 15.000   € 22.381   € 20.000  

6.4 Marketing en communicatie (0.1; 1.4; 3.1; 7.1)  € 14.000   € 2.376   € 6.500  
2.6a Scan toepassing Wbp en implementatie (6.1)  € 31.276   € 30.600   € -    

6.1 Frictiekosten (o.a. inhuur derden) om personeel 
te laten doorontwikkelen. Zorgen voor tijdelijke ca-
paciteit aan het loket, zodat er voldoende gelegen-
heid is voor instructies (0.1; 1.1; 1.5; 5.2)  € 33.560   € 11.309   € 25.000  

6.2 Projectbegeleiding (0.1; 7.1; 7.2)  € 25.000   € 7.297     € 125.000  

        

Projectbudget 2014 (overheveling 2013)  € 99.538      

Implementatie KCC (0.1; 1.5)      € 78.650  

Optimalisatie kanaal Balie en Telefonie (1.2; 1.3; 3.3      € 55.000  

Optimalisatie kanaal Post en Email (2.1; 4.1)      €          0*    

Optimalisatie kanaal Internet (0.1; 0.3; 3.1; 3.2; 3.3)      € 31.600  

   + +  +  

   € 218.374   € 74.638   € 341.750  

        

Dekkingsplan       

Overheveling Projectbudget 2014      € 143.736  

Informatiebeleidsplan IM ontwikkeling website e.a.      € 28.000  

Opvragen middelen uit bestemmingsreserve be-
drijfsvoering      € 45.000  

Programmabegroting 2015 (vanuit kadernota 2014)   € 125.000 

        

Totaal budget Dienstverlening excl. Egem-i 2015      € 341.736  
* De kosten voor de kanaaloptimalisatie Post en Email zijn opgenomen in het reguliere budget vanuit het IBP (Informatiebeleids-
plan) 2013-2017. 
 

 
De in het kader van het project Verbetering Dienstverlening uitgevoerde activiteiten zijn binnen 
de financiële kaders uitgevoerd. Daarnaast blijkt dat we van het beschikbare projectbudget circa 
€ 143.736,00 niet hebben uitgegeven, aangezien we enkele onderdelen niet hebben kunnen 
uitvoeren, zoals eerder aangegeven. Aan de Raad zal in februari 2015 worden verzocht dit be-
drag over te hevelen naar 2015. Daarnaast wordt aan de raad middels dit voorstel verzocht om 
€ 45.000,00 voor 2015 toe te kennen vanuit de daarvoor eerder door de Raad vastgestelde be-
stemmingsreserve bedrijfsvoering. Na de uitname van € 45.000,00 uit de bestemmingsreserve 
bedrijfsvoering, resteert er nog € 6.000,00 in die reserve. 
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Onderdeel Egem-i (Implementatie Zaakgericht werken, uitvoering 0.2; 3.2; 4.1): 
 

Specificatie Begroting 
2015-2018  

Begroting 
2015 
 

Begroting 
2016 
 

Begroting 
2017 
 

Begroting 
2018 
 

Aanbesteding zaaksysteem Mo-
zard 2014-2018 

 195.000  60.000   45.000   45.000   45.000  

Beheer zaaksysteem door Inter 
Access 2015-2017 

 113.000  37.667   37.667   37.666    0 

inhuurkosten voor Mozard onder-
steuning dunne uitrol 

 51.000   51.000  0 0 0 

integreren DMS, Corsa en Mozard  2.000   2.000  0 0 0 

hardware tbv installatie Mozard  25.000   25.000  0 0 0 

toolkit  10.000   10.000  0 0 0 

livegang Mozard  500   500  0 0 0 

inhuurkosten voor Mozard ter on-
dersteuning dikke uitrol 

 75.000   75.000  0 0 0 

onvoorzien  5.000   5.000  0 0 0 

           

PvA implementatie BRP  50.000   25.000  25.000 0  0 

            

Kosten  € 526.500   € 291.167   € 107.667   € 82.666   € 45.000  

      

Dekkingsplan:           

Dekking vanuit bestaand Project-
budget EGEM-i 

 366.000   134.162   107.667   82.666  45.000  

Dekking via IBP vanuit bestaand 
krediet 

 64.005   64.005     

Dekking via IBP vanuit bestaand 
krediet 

 83.000    83.000     

Dekking via IBP vanuit bestaand 
krediet 

 10.000   10.000     

            

Budget  € 523.005   € 291.167   € 107.667   € 82.666   € 45.000  

            

Saldo Projectbudget Egem-i €    -3.495   € 231.838  € 124.171   €   41.505  € -3.495  

            
Saldo bestemmingsreserve Egem-i   € 138.049   € 144.261   € 150.753   € 154.042  

            

 
Door de aanbesteding van het ICT beheer en de uitgestelde migratie van systemen en data 
naar een externe host-leverancier is de implementatie van het zaaksysteem Mozard nu uitge-
steld gepland voor eind 2014/begin 2015. Daarom zijn in bovenstaand overzicht geen uitgaven 
over 2014 opgenomen. Enkel voor de realisatie van een Plan van aanpak implementatie BRP 
zijn in 2014 kosten gemaakt, te weten € 15.000,00. In februari 2015 zal aan u worden voorge-
steld het resterende budget, nu groot € 366.000,00, over te hevelen naar 2015. In de bestem-
mingsreserve Egem-i resteert nog € 138.049,00. In 2015 zal hier vooralsnog geen beroep op 
worden gedaan. 

 
Voor Egem-i is de oorspronkelijk taakstelling op formatie inmiddels volledig financieel verwerkt 
(zie voortgangsrapportage 2014). 
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ARGUMENTEN 

1.1 Het Meerjarenprogramma “Koersen op Dienstverlening 2010-2015” toont de activiteiten en 
de op dat moment bekende uitgaven die noodzakelijk zijn om de visie op dienstverlening in 
2015 te kunnen bewerkstelligen; 
1.2 Op basis van het door u vastgestelde Meerjarenprogramma wordt jaarlijks aan u de voort-
gang van de uitvoering van de diverse activiteiten gepresenteerd; 
1.3 De gemeenten zijn wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan het NUP (Nationaal Uit-
voeringsprogramma dienstverlening en e-overheid); 
2.1 Vanaf 2011 zijn het Project Verbetering Dienstverlening en Egem-i met uw instemming sa-
mengevoegd; 
2.2 Op uw verzoek worden de financiële resultaten van het onderdeel Egem-i separaat in dit 
voorstel gerapporteerd; 
3.1 Op basis van het door u vastgestelde Meerjarenprogramma wordt jaarlijks aan u het jaar-
programma voor het daaropvolgende jaar gepresenteerd; 
4.1 In januari 2010 heeft u een bestemmingsreserve Bedrijfsvoering geformeerd, om de inci-
dentele kosten voor de verbetering van de dienstverlening te dekken. U wordt jaarlijks gevraagd 
om een onttrekking aan de reserve om in dat jaar de volgende bouwfase te kunnen bekostigen. 
 
 

 
 

 
 
 

 Het college 
 
 
 
 
 R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris  burgemeester 


