
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  10 december 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Maarten van der Kolk, Publiekszaken  

Onderwerp:  Dienstverlening en kanaalsturing 

 

1. Aanleiding 

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de “Visiebrief digitale 

overheid 2017” opgesteld. De minister wil dienstverlening van de overheid aan de burger 

verbeteren en de komende jaren het digitale kanaal als voorkeurskanaal richting de burger 

presenteren. Een belangrijke doelstelling in de visiebrief is dat burgers alle (aan-)vragen aan 

de overheid digitaal kunnen versturen en alle berichten van de overheid digitaal ontvangen. 

Hiervoor krijgen burgers het recht op elektronisch zaken doen. Hof van Twente loopt met het 

dienstverleningsprogramma Antwoord alvast vooruit op genoemde ontwikkelingen en heeft in 

het programma onderstaande doelstelling opgenomen: 

 

Het digitale kanaal ontwikkelt zich tot het belangrijkste dienstverleningskanaal 

Het digitale kanaal ontwikkelt zich tot een volwaardig en op termijn tot het meest gebruikte 

dienstverleningskanaal. Enerzijds vanwege het gemak voor de burger: zoveel mogelijk directe 

antwoorden, 24 uur per dag, 7 dagen per week en tegen lage kosten. Anderzijds vanwege ons 

eigen voordeel: vermindering van productie en kosten. Hof van Twente gaat d.m.v. kanaal-

sturing het digitale kanaal leidend maken. 

 

Het belang van deze doelstelling wordt nog eens onderstreept in het inrichtingsvoorstel “Een 

stap naar de stip” voor het project Reorganisatie. Verbetering van klantgerichtheid en dienst-

verlening is als randvoorwaarde in het voorstel opgenomen. Hierbij moet rekening worden 

gehouden met een taakstellende bezuiniging op personele kosten. Onder andere door digitali-

sering (van werkprocessen) moet de bezuiniging op personele kosten worden gerealiseerd. 
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Steeds meer producten worden digitaal aangevraagd en een groeiend aantal burgers weet de 

website www.hofvantwente.nl te vinden. Maar alleen het vergroten van het aanbod digitale 

producten is niet genoeg om de burger naar het digitale kanaal te verleiden. Hiervoor is 

kanaalsturing nodig. Via deze memo wil ik u informeren over de kanaalsturingsstrategie die we 

gaan inzetten om van het digitale kanaal het leidende dienstverleningskanaal te maken. 

 

Kanaalsturing is het inzetten van middelen (instrumenten) om klanten te verleiden naar de 

meest effectieve en efficiënte kanalen gegeven de klantvraag. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Gemeente Hof van Twente heeft een aanbod van circa 180 producten en diensten en stelt 

daarvoor 5 dienstverleningskanalen beschikbaar. Als gevolg van de taakstellende bezuiniging 

op personele kosten kunnen er minder medewerkers worden ingezet. De inzet van mede-

werkers en dienstverleningskanalen moet effectiever en efficiënter. We gaan daarom sturen op 

dienstverleningskanalen, die daardoor meer afhankelijk worden van het type product. 

Hieronder volgt een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat dienstverlening anders moet worden 

georganiseerd en de inzet van kanaalsturing is gerechtvaardigd: 

 

 Uit landelijk onderzoek blijkt dat een baliecontact bij de gemeente gemiddeld € 35 kost. Bij 

een baliebezoek voor producten zoals een afvalpas (leges: € 26,20), een verhuizing (geen 

leges van toepassing) en een uittreksel GBA (leges € 6,85) liggen de legesopbrengsten 

(aanzienlijk) lager, waardoor de producten niet kostendekkend zijn. Dat terwijl deze 

producten ook relatief eenvoudig digitaal zijn aan te vragen. 

NB: in het nieuwe Publiekscentrum is rekening gehouden met teruglopende 

bezoekersaantallen aan de balie. De personele bezetting aan de balie is verminderd. Wij 

zullen producten en de bijbehorende leges monitoren en waar nodig aanpassen. 

 Het bijhouden van papieren én digitale aanvraagformulieren is arbeidsintensief vergroot de 

kans op fouten. 

 Een digitale aanvraag levert de gemeente een aantal voordelen op. Het scannen van de 

aanvraag en het verzenden van een ontvangstbevestiging is niet nodig. De burger 

profiteert daar echter qua afhandelingssnelheid en leges niet van. 

 Een Verklaring omtrent gedrag is € 5,50 goedkoper indien de aanvraag zonder tussen-

komst van de gemeente digitaal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt aange-

vraagd. Voor het opvragen van kadastrale informatie aan de balie betaalt de burger 

€ 30,20. Bij het Kadaster bedragen de kosten € 3,20 voor een digitale aanvraag.  

 

Welke instrumenten gaan we inzetten? 

 Voor alle producten en diensten met een papieren aanvraagformulier wordt tevens een 

digitaal formulier gemaakt. Op 1 januari 2014 moet dit zijn afgerond.  

 De balie is vanaf 1 mei 2014, de start van het nieuwe Publiekscentrum en het volledig 

werken op afspraak, voor een uitputtend aantal producten geopend. Voor producten als het 

doorgeven van een verhuizing en het aanvragen van een afvalpas verdwijnt de mogelijk-

heid om aan de balie een afspraak te maken. Uiteraard blijft het mogelijk om voor life- 

events als: ik ga een huis bouwen, ik ben mijn baan verloren of ik heb schulden een 

afspraak bij de balie te maken.  

 De structuur van de website www.hofvantwente.nl wordt verbeterd. Door invoering van het 

“toptakenprincipe” en het verbeteren van de toegankelijkheid van het dienstverlenings-

aanbod kan de burger nog makkelijker digitaal zaken doen met de gemeente. 

 Het afnemen van digitale producten gaat de burger ook financieel voordeel opleveren. In 

2014 worden voor het digitaal aanvragen van een uittreksel GBA geen leges in rekening 

gebracht. De leges voor een aanvraag aan de balie bedragen € 6,95.  

 Voor producten die zonder DigiD inlogcode digitaal kunnen worden aangevraagd verdwijnt 

het papieren aanvraagformulier. Bij een aanvraag voor een afvalpas is dit reeds van 

toepassing. 

http://www.hofvantwente.nl/
http://www.hofvantwente.nl/
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 Voor digitale aanvragen gaan we snellere afhandelingsnormen hanteren. Deze normen 

worden beschreven in het nieuwe kwaliteitshandvest dat gereed moet zijn bij de start van 

de nieuwe organisatie. 

 We starten een promotiecampagne om burgers te verleiden het digitale kanaal te gaan 

gebruiken. 

 

Wat gaan we niet doen? 

Niet iedere burger is digitaal vaardig. Het inzetten van kanaalsturing betekent niet dat we “nee 

gaan verkopen”. Uitgangspunt is en blijft dat iedereen wordt geholpen. In de publiekshal wordt 

een informatiezuil met internetaansluiting geplaatst. Burgers die zonder afspraak tevergeefs 

naar het gemeentehuis zijn gekomen kunnen, eventueel met hulp van een medewerker van de 

gemeente, een aanvraag digitaal indienen. Ook onze medewerkers aan de telefoon assisteren 

burgers bij het digitaal indienen van een aanvraag voor een verhuizing of een afvalpas. Verder 

gaan we, bij voorkeur samen met sociale partners, een cursus verzorgen voor burgers die niet 

digitaal vaardig zijn. In deze cursus komen onder andere het aanvragen van een DigiD, het 

zoeken en vinden van informatie op de (gemeentelijke) website en het digitaal maken van 

afspraken aan de orde.   

3. Conclusie 

Iedere burger krijgt de keuze en de kans om een product digitaal aan te vragen en te profiteren 

van bijbehorende voordelen. We gaan burgers die minder digitaal vaardig zijn op het 

gemeentehuis, aan de telefoon en via cursussen begeleiden met het indienen van een digitale 

aanvraag. Om dit te realiseren wordt dienstverlening anders georganiseerd, maar mag dit niet 

en koste gaan van de kwaliteit en klanttevredenheid. 

 

De ontwikkelingen rondom dienstverlening volgen elkaar in een hoog tempo op. Ik houd u op 

de hoogte van deze ontwikkelingen.  

 

 

 

 

 

 


