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Aan gemeenteraad 
Cc college 
 
 
Rekenkamercommissie Noordoostpolder de straat op 
 
Steeds meer contact tussen gemeenten en burgers gaat via internet. Maar hoe 
gebruikersvriendelijk worden burgers via de website en de formulieren op de 
website benaderd? Twee leden van de rekenkamercommissie Noordoostpolder 
zijn samen met vier leden van de Algemene Rekenkamer de straat opgegaan in de 
Noordoostpolder om burgers naar hun mening te vragen over het indienen van 
een melding in de openbare ruimte. 
 

 
 
Spotdag 
De Nederlandse Vereniging van Rekenkamer en Rekenkamercommissie (NVRR) en de 
Algemene Rekenkamer (AR) hebben op maandag 10 oktober een Spotdag 
georganiseerd. Aan de Spotdag hebben 17 rekenkamer(commissie)s van gemeenten, 
provincies en waterschappen verspreid over het land tegelijkertijd deelgenomen. Doel 
van de Spotdag is om samen met andere rekenkamer(commissie)s op pad te gaan om in 
één dag onderzoek te doen en zo een landelijk beeld op te leveren. Het doel is ook om 
inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het samen spotten als methode voor 
rekenkameronderzoek. Het is geen dekkend beeld, maar eerder een globale foto die als 
landelijk referentiekader kan worden gebruikt en waar tegen de spotuitkomsten kunnen 
worden afgezet. Het is dus geen representatief beeld, maar geeft een globaal inzicht in 
de gebruikersvriendelijkheid van digitale dienstverlening bij het indienen van een 
melding.  
 
Digitale dienstverlening  
Eén van de ambities in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Asscher betreft het 
verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven 
moeten zaken die ze met de overheid doen uiterlijk in 2017 digitaal kunnen afhandelen. 
Om dit te realiseren, is het programma Digitaal 2017 opgesteld. Met de Spotdag gaan we 
na wat burgers in de praktijk merken van dit programma.  
 
Rekenkameronderzoek digitale dienstverlening 
De rekenkamercommissie Noordoostpolder heeft vorig jaar mei een rapport uitgebracht 
over digitale dienstverlening. Doel van dat onderzoek was de raad meegeven hoe 
effectief de digitale dienstverlening is en wat er nog moet gebeuren om in 2017 
doelmatig en doeltreffend te zijn. Conclusies uit het rapport die betrekking hebben op 
het onderwerp van de Spotdag, meldingen in de openbare ruimte, zijn: 
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 de digitalisering van meldingen in de openbare ruime wordt als winst ervaren 
om snelheid te behalen bij behandeling.  

 gemeentelijke besluitvorming is goed te raadplegen: de informatie is 
toegankelijk.  

 bij de toegankelijkheid van digitale dienstverlening voor (specifieke) 
doelgroepen zijn verbeteringen mogelijk. Hieronder valt: begrijpelijkheid van 
formulieren, efficiënte gegevensverstrekking en de kwaliteit van de website.  

Met de deelname aan de Spotdag bouwen we voort op de resultaten van dit onderzoek. 
  
Hoe is gespot?  
Tijdens de Spotdag  zijn burgers op straat, in het gemeentehuis en in de bibliotheek 
gevraagd om een fictieve melding over de openbare ruimte in te dienen. Vervolgens zijn 
de respondenten bevraagd over hun ervaring (de gebruikersvriendelijkheid) met het 
digitaal indienen van de melding. Bij het indienen is aan de inwoners gevraagd om de 
laatste stap – het daadwerkelijk verzenden van de melding – over te slaan. Zo is 
grotendeels voorkomen dat het meldingensysteem van de gemeente wordt vervuild 
door fictieve meldingen. Inwoners hebben meegewerkt op basis van vrijwilligheid.  
 
Algemene uitkomsten van de 17 deelnemende rekenkamer(commissie)s 
De uitkomsten van het landelijke beeld zijn verwoord in een factsheet, welke als bijlage 
is bijgevoegd. Benadrukt wordt dat het in opzet en in uitvoering geen representatief 
onderzoek is. De straatinterviews hebben de rekenkamer(commissie)s wel waardevolle 
gesprekken en vooral nuttige informatie opgeleverd. De totale respons van de straat 
interviews op de verschillende locaties was 666 respondenten waarvan er 593 geldig 
zijn ingevuld. 
 
Uitkomsten voor de Noordoostpolder 
De uitkomsten voor de Noordoostpolder zijn niet representatief maar wel interessant 
genoeg om bekend te maken. Ter voorbereiding op de deelname heeft de gemeente 
organisatie gegevens verstrekt over het doen van meldingen in de openbare ruimte in 
2015 en via welk kanaal dat is gedaan. In totaal waren er bijna 2.619 meldingen in 2015. 
De meeste meldingen worden telefonisch gedaan, namelijk 56%, gevolgd door het 
digitale formulier op de website 41% en e-mail 1%. Andere kanalen, zoals per brief, 
sociale media of apps, worden weinig benut voor het doen van dit soort meldingen. Balie 
meldingen zijn niet inzichtelijk bij de gemeente.  
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De telefoon is ook bij de uitkomsten van de totale Spotdag nog altijd het meest gebruikte 
kanaal. Uit de gegevens van de 17 deelnemende gemeenten blijkt dat maximaal 48% van 
de meldingen via een webformulier wordt gedaan. 
Indien de melding digitaal is ingediend krijgt de melder in alle 17 gemeenten een 
ontvangstbevestiging en wordt ook in alle gevallen teruggekoppeld, tenzij is aangegeven 
dat men dit niet wenst. Voorwaarde is wel dat het e-mailadres van de melder bekend is. 
Om inwoners gebruik te laten maken van digitale formulieren is het van belang dat het 
formulier goed vindbaar is. Bij de Noordoostpolder staat de optie ‘melding doorgeven” 
op de homepagina van de gemeente.   
 
In de Noordoostpolder hebben 31 mensen meegedaan aan de interviews in het kader 
van de Spotdag, ongeveer even veel mannen als vrouwen, met name in de 
leeftijdsklassen van 50 tot 59 jaar (32%). De respondenten zijn veelal middelbaar (35%) 
of hoog opgeleid (35%). De meeste respondenten (78%) beschouwen zichzelf als ruim 
voldoende wat betreft de internetvaardig.  
Van de respondenten geeft 84% na deelname aan het onderzoek aan een dergelijk 
formulier te zullen gebruiken; 16% heeft liever op een andere manier contact met de 
gemeente. De uitkomst van de gemeente in 2015 (bovenstaande figuur) laat zien dat 
41%  van de meldingen digitaal is gedaan. Dit betekent dat er een potentieel aan 
respondenten is die in de toekomst bij meer ervaring of bekendheid met digitale 
dienstverlening eerder een digitale melding gaat doen. Gemiddeld wordt de 
gebruiksvriendelijkheid van het formulier gewaardeerd met een 8,1. Het gemiddelde 
beeld dat uit de beantwoording van deelvragen naar voren komt is – weergegeven op 
een vijfpuntsschaal – als volgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uit de vergelijking van de Noordoostpolder ten opzichte van alle deelnemers blijkt – 
indicatief – dat de Noordoostpolder gemiddeld iets gebruikersvriendelijk is. Dat neemt 
niet weg dat diverse opmerkingen en aandachtspunten door de respondenten zijn 
gemaakt om het gebruikersgemak mogelijk verder te verbeteren:  
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 Inwoners vinden het lastig om de plek van melding te vinden op de website, 
mede omdat het woord “melding” of “klacht” niet goed bekend en duidelijk is bij 
de respondenten; 

 De website is alleen in het Nederlands. Een aanzienlijk aantal respondenten 
beheerst de Nederlandse taal onvoldoende; 

 De categorieën indeling “straatmeubilair”, “riool”, “wegen” sluit niet aan bij de 
belevingswereld van de respondenten. Nut en noodzaak van categorieën wordt 
een aantal maal ter discussie gesteld. Het zijn technische termen; 

 De Respondenten van de leeftijdsgroep senior hebben een drempel om een 
melding op de website te doen; 

 Respondenten schrijven een hele brief in het open tekst vak.  
 
 
Procedure en status rapportage Spotdag 
De resultaten van de Spotdag die u hierbij heeft ontvangen, hebben niet de status van 
een regulier rekenkamercommissie onderzoek. Dit betekent dat de 
rekenkamercommissie geen verzoek heeft gedaan tot ambtelijk wederhoor en een 
bestuurlijke reactie. De reden waarom wij u de uitkomsten beschikbaar stellen is dat het 
interessante inzichten geeft van de waardering van respondenten over de digitale 
dienstverlening bij het indienen van een melding in de openbare ruimte. 
 
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met Esther Fogl, 
secretaris rekenkamercommissie Noordoostpolder  
(rekenkamercommissie@noordoostpolder.nl). 
Met vriendelijke groet, 
 
Geert-Jan Put 
Voorzitter Rekenkamercommissie Noordoostpolder 
 
Bijlage: 
Factsheet ‘Gespot – Digitale dienstverlening van de overheid’ 
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