
Memo 

Aan: leden van de gemeenteraad 

Cc:  

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 17 januari 2017 

Kenmerk: 17ini00222 

Onderwerp: Dienstverlening publieksbalies meer op afspraak door het wijzigen van de 
openingstijden met ingang van 1 februari. 
 

 
 

Gemeente verbetert dienstverlening door meer op afspraak te werken. 
 
De gemeente kiest voor een verbetering van haar dienstverlening door ook bij de balie van 
Burgerzaken meer op afspraak te werken.  
 
Een afspraak maken heeft voordelen voor de inwoners. Wanneer inwoners een afspraak inplannen, 
hoeven zij niet meer te wachten. Daarbij kan de medewerker zich goed voorbereiden op de aanvraag 
of het gesprek.  
 
Wat verandert er concreet:   
1. Met ingang van 1 februari 2017 de dienstverlening van de publieksbalies ’s middags alleen nog op 

afspraak aanbieden. 
2. De huidige openingstijden wijzigen in: 

- Elke ochtend van 8.30 – 12.30 uur vrije inloop en op afspraak; 
- Elke middag m.u.v. vrijdag van 12.30 – 17.00 uur op afspraak; 
- Maandag avondopenstelling van 17.30 – 20.00 uur vrije inloop en op afspraak. 
- Telefonische dienstverlening op vrijdag tot 12.30 uur. 

 
Wat betekent dit voor onze inwoners: 

 De inwoner kan nog steeds de hele dag terecht bij de Publieksbalie (de gehele dag op afspraak 
en ’s morgens en tijdens de avondopenstelling ook vrije inloop); 

 Er is geen afspraak benodigd voor het afhalen van documenten (reisdocumenten en rijbewijzen). 
Deze kunnen gedurende de hele dag afgehaald worden aan de receptie. Hiervoor worden 
medewerkers vanuit de hele Frontoffice (balies en Tic) ingezet; 

 Tijdens de avondopenstelling: Burgerzaken vrije inloop en op afspraak. Zorg, Belastingen en 
Vergunningen vanwege het geringe aantal klanten alleen op afspraak; 

 Minimale wachttijden; wanneer een afspraak is gemaakt, wordt de inwoner meteen geholpen; 

 Vanwege het geringe aantal wachtende klanten treft de inwoner een rustige en gastvrije sfeer in 
de hal; 

 Bij het maken van de afspraak wordt aangegeven welke stukken/documenten de inwoner mee 
moet nemen naar de balie; dit voorkomt een vervolgafspraak vanwege het ontbreken van de juiste 
stukken; 

 De baliemedewerker kan zich goed voorbereiden op de afspraak; 

 Wanneer het een complexe vraag betreft, kan de frontoffice medewerker voorbereidend overleg 
plegen met een collega uit de backoffice of deze collega is bij de afspraak aanwezig. Zo worden 
teleurstellingen aan de balie voorkomen en wordt de inwoner snel en vakkundig geholpen; 

 Afspraak maken is mogelijk via onze website maar ook via telefonisch contact met het Tic of aan 
de balie/receptie; 

 Afspraak maken via website is handig, snel en wanneer het de inwoner uitkomt; 

 We blijven maatwerk bieden aan verzoeken die niet binnen de reguliere werkwijze passen; 
 
 
De balies van Vergunningen en Wmo, Jeugd en Schulddienstverlening werken al langer alleen op 
afspraak. Dit blijft zo.  



Voor het ophalen van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en gehandicaptenparkeerkaart hoeft 
geen afspraak gemaakt te worden.  
 
Wat wordt bereikt met deze nieuwe manier van werken: 

 Door meer op afspraak te werken wordt onze dienstverlening op meerdere fronten verbeterd. 
Zo zullen de wachttijden verkort worden en verloopt de afhandeling aan de balie sneller omdat de 
baliemedewerker weet waarvoor de klant komt. Tevens ontstaat er meer tijd voor midoffice taken, 
zoals het bijhouden / actualiseren van de basisregistratie personen, LEAN maken van 
werkprocessen, doorontwikkeling Webcare, de onderzoeken naar adres- en identiteitsfraude en 
taken op het gebied van communicatie / website.  

 En werken op afspraak biedt voordelen qua bedrijfsvoering: de klantenstroom kan beter gepland 
worden en de medewerkers aan de balie worden ingezet op basis van het aantal afspraken 
en/of de expertise die nodig is. 

 

Communicatie 
Er zal een uitgebreid communicatietraject opgestart worden om de burgers op de hoogte te brengen 
van de nieuwe werkwijze. 
Ook zal in alle correspondentie vanuit de front- en backoffice Publieksbalies duidelijk gemaakt worden 
dat per 1 februari 2017 meer op afspraak gewerkt zal worden. Een voorbeeld hiervan is de 
herinneringsbrief die alle inwoners krijgen wanneer het reisdocument verloopt. Deze brieven worden 
enkele weken voor de verloopdatum van het document verzonden waardoor er voldoende  tijd is om 
een afspraak in te plannen. Tevens wordt in deze brieven zoveel mogelijk gestuurd op het maken van 
een afspraak via de website. 
 

 
 
 


