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Geacht college van B&W, gemeenteraad Opsterland, 

Bij deze wil fractie OpsterLanders u het rapport ‘meldpunt klachten gemeentelijke 

dienstverlening’ aanbieden. Naast inventarisatie van klachten van burgers hebben wij deze 

voorzien van aanbevelingen. Helemaal aan het einde is een top 5 gemaakt van tips en trucs 

ter verbetering van de dienstverlening van de gemeente Opsterland. 

De gemeente behoort tot de dienstverlenende sector. Dienstverlening is haar core business. 

Dienstverlening geschiedt tegenwoordig digitaal en is meestal is een interactie tussen de 

burger of een groep burgers met één of meerdere ambtenaren. Dienstverlening is dus 

hoofdzakelijk mensenwerk. Mensen (inclusief ambtenaren) kunnen fouten maken. 

Bovendien zijn burgers tegenwoordig mondig. 

De aanleiding voor OpsterLanders om met een klachtenmeldpunt op internet te komen was 

dat een jaar geleden meer klachten van burgers via de telefoon en e-mail over de 

gemeentelijke dienstverlening bij ons belandden dan in voorgaande jaren. De fractie heeft 

daarom begin maart 2014 een oproep gedaan om deze klachten digitaal en centraal in te 

dienen via het MELDPUNT op de website van OpsterLanders: www.opsterlanders.nl 

Een meldpunt met een looptijd tot mei. Deze termijn hebben wij tussentijds verlengd tot aan 

de zomervakantie. Om de mate van openhartigheid van de burgers te vergroten en vanwege 

de bescherming van de privacy is er voor gekozen om de klachten anoniem te behandelen. 

Het gaat tenslotte om de strekking van het probleem, niet om de klokkenluiders. 

Om niet te vervallen in het overhandigen van een zwartgallig zwartboek hebben wij de 

klachten thematisch gesorteerd en constructief voorzien van adviezen en aanbevelingen. 

Totaal zijn het 125 klachten over een periode van 4 maanden. Het is moeilijk wat je van dit 

aantal moet vinden op het totaal aan dienstverlening, maar 1 klacht is altijd 1 te veel. Vooral 

omdat de gemeente meer een beroep wil gaan doen op de ‘krêft fan de mienskip’.  

OpsterLanders zal na oud en nieuw dit meldpunt opnieuw openen voor de eerste 6 

maanden. In ieder geval hoopt OpsterLanders dat n.a.v. dit rapport het aantal en de omvang 

van klachten over de gemeentelijke dienstverlening in 2015 zodanig is gereduceerd dat we 

dan kunnen volstaan met een A4-tje. Niet meer met minder: van meer naar minder … ! 

Johan Sieswerda, raadslid, namens fractie OpsterLanders 

 


