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De rekenkamercommissie van de gemeente Huizen heeft in 2020 deelgenomen aan een onderzoek van 
de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) naar Meldingen in de 
Openbare Ruimte (MOR). Inwoners en ondernemers kunnen bij de gemeente melding maken van 
gebreken in de openbare ruimte. Denk hierbij aan rondzwervend of verkeerd aangeboden afval, kapotte 
wegen, stoepen, straatverlichting of andere vormen van overlast. Een goede afhandeling van meldingen 
in de openbare ruimte is belangrijk voor de relatie tussen de inwoner en de gemeente. 
Met deze brief informeren wij u over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Een afschrift van 
deze brief sturen wij ter kennisname aan het college. Een eventuele reactie van het college kan 
rechtstreeks aan de raad worden gestuurd.

Korte schets onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van onderzoeksbureau PBLQ. Door 49 gemeenten is 
informatie verstrekt over het beleid en het proces met betrekking tot MOR. De gegevens zijn verzameld 
door middel van een vragenlijst, het opvragen van diverse documenten en een gesprek tussen de 
onderzoekers en de contactpersonen van de gemeente. In december 2020 heeft de 
rekenkamercommissie de volgende rapportages ontvangen:

• een factsheet waarin de antwoorden van de gemeente Huizen worden vergeleken met de 
antwoorden van alle deelnemende gemeenten (zie bijlage 1);

• een sideletter, die een kwalitatieve beschouwing bevat naar aanleiding van de verschillende 
antwoorden en daarop gebaseerde inzichten (zie bijlage 2). Ter verificatie van de verkregen 
antwoorden uit de vragenlijst heeft met de invuller een interview plaatsgevonden. Uit die 
gesprekken bleek dat achter de antwoorden op de vragen in de vragenlijst vaak vele nuances 
zaten. Zo werd de eerste vraag uit de vragenlijst ‘Is er sprake is van beleid ten aanzien van de 
meldingen openbare ruimte?’ verschillend geïnterpreteerd, omdat beleid een breed begrip is. In 
de sideletter wordt daarom een algemeen beeld gegeven van de verkregen inkleuring van de 
antwoorden.

De rekenkamercommissie heeft aanvullend per e-mail nog een aantal vragen gesteld aan de 
contactpersonen binnen de organisatie voor een nadere duiding bij de gegeven antwoorden. De nadere 
toelichting is cursief verwerkt in deze rekenkamerbrief.
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HuizenBeleid en registratie

1. Het gemeentelijke beleid en registratie
Er is in Huizen geen specifiek beleid rondom MOR. Er zijn wel mondelinge werkinstructies. Uit de 
beantwoording van de aanvullende vragen blijkt dat er een workflowschema is volgens welke route een 
MOR wordt afgehandeld.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“.. ..Dit is een vaste werkwijze. De basis van de werkinstructie is dat een melding binnen vijf dagen wordt 
afgehandeld. Deze instructie is niet schriftelijk vastgelegd. Dit is een mondeling gecommuniceerde norm 
waar onze medewerkers bekend mee zijn en naar handelen. ”

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

Nee
Nee 
Ja
Nee 
Ja

Bevindingen onderzoek
Onderstaand volgen de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Wij gaan achtereenvolgens in op de 
volgende onden/verpen:

Het gemeentelijk beleid en registratie
Het aantal meldingen
Kritische Prestatie Indicatoren en klanttevredenheid
Toewijzen, behandelen en terugkoppelen van meldingen
De manier van evalueren en verantwoorden
Professionaliseren bedrijfsvoering op het gebied van MOR

De bevindingen over de gemeente Huizen worden telkens vergeleken met de bevindingen van de 48 
andere gemeenten die hebben deelgenomen aan de beleidsscan. Voor alle tabellen geldt dat de tweede 
kolom de percentages van de andere deelnemende gemeenten vermeldt dat op deze vraag ‘ja’ heeft 
geantwoord. De rapportages van PBLQ en de beantwoording van onze aanvullende vragen treft u in de 
bijlagen aan.

Het beleid is vastgelegd in een beleidsnota 
Er is een procesbeschrijving voor het beleid 
Er zijn werkinstructies voor het beleid_____
Het beleid is anders vastgelegd_________
Het aantal meldingen wordt geregistreerd

Advies rekenkamercommissie
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de ambtelijke reactie op onze aanvullende vragen, 
vallen ons de volgende zaken op:
1. In Huizen is er schriftelijk weinig vastgelegd inzake de afhandeling van MOR. Wij adviseren om 
gemeentebreed richtlijnen op papier te zetten zodat de werkwijze met betrekking tot de behandeling van 
een MOR, bijvoorbeeld inzake de aanpak en de beoogde kwaliteit, inzichtelijk en eenduidig zijn voor alle 
medewerkers die zich bezighouden met MOR.
2. Er is geen aandacht voor het structureel meten van klanttevredenheid. Wij adviseren om systematisch 
na het afsluiten van een melding na te gaan of de afhandeling naar tevredenheid is geweest.
3. De wijze waarop de informatievoorziening naar de raad plaatsvindt. In de jaarstukken en de 
programmabegroting staat informatie over het aantal en het soort meldingen. Wij adviseren om de raad 
tevens te informeren over de afhandeling van meldingen en de klanttevredenheid met betrekking tot de 
afhandeling. Het is immers van maatschappelijk belang dat de gemeenteraad ook deze informatie 
ontvangt.
4. Van data over MOR kan actiever gebruik worden gemaakt. We adviseren om op basis van de 
informatie in de sideletter te onderzoeken of er in Huizen breder gebruik gemaakt kan worden van data, 
om zo bijvoorbeeld op basis van eerdere meldingen preventief beheer in de openbare ruimte toe te 
passen.

Deelnemende
gemeenten 
39% 
57% 
61%________
10%
86%
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In Huizen kunnen meldingen op verschillende manieren gedaan worden:

Meldingen kunnen Huizen

De registratie biedt de mogelijkheid om Huizen

Aantal meldingen Huizen

Ja
Nee

117
115

In de gemeente Huizen is geen sprake van een (datagedreven) aanpak om op basis van eerdere 
meldingen preventief beheer in de openbare ruimte toe te passen.

2. Het aantal meldingen
In tabel 4 staan het aantal meldingen per 1000 inwoners voor de vergelijking:

In de gemeente Huizen kan een melding zowel bij een externe partij, als bij de gemeente worden 
gedaan. De gemeente Huizen is voorzien in de mogelijkheid dat mensen met een beperking (zoals 
slechtzienden) een melding kunnen doen. Huizen heeft een overzicht van welke meldingen er zijn 
gedaan, ook biedt de registratie de volgende mogelijkheden:

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

“De gemeente Huizen is een kleinschalige overzichtelijke gemeente met korte communicatielijnen en 
veel ervaring in huis. Data wordt gebruikt om inzet te toetsen, maar is daarbij niet de enige bron of het 
startpunt van communicatie tussen afdelingen. Dit in tegenstelling tot grotere gemeenten waarbij de 
noodzaak hiervoor vanwege de schaalgrootte ook groter is."
“Data wordt ondersteunend en toetsend ingezet. Het uitganspunt daarbij is dat de inzet proportioneel is 
in relatie tot de grootte van de gemeente. Het is geen doel op zichzelf."

Ja
Ja

86%
22%

Aantal meldingen in 2018 (per 1000 inwoners) 
Aantal meldingen in 2019 (per 1000 inwoners) 

Tabel 4. Het aantal meldingen in 2018 en 2019

69%
80%
94%

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

een relatie te leggen met eerdere meldingen_______
inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het aantal 
meldingen____________________________________
inzicht te krijgen in de afhandeling van de meldingen 
de afhandelingssnelheid te monitoren_____________
om meldingen te specificeren naar categorieën 

Tabel 3. Mogelijkheden registratie

fysiek (aan de balie) worden gedaan_________
telefonisch worden gedaan
via de website worden gedaan______________
via een App worden gedaan________________
via sociale media worden gedaan___________
door eigen buiten medewerkers worden gedaan
op een andere manier worden gedaan_______

Tabel 2. Wijze van melden

De afhandelingssnelheid wordt geregistreerd
De klanttevredenheid wordt geregistreerd

Tabel 1. Beleid en registratie

Deelnemende 
gemeenten 
76% 
80%

Deelnemende 
gemeenten
126
142

Deelnemende 
gemeenten 
92% 
100%_______
100% 
73% 
86% 
96% 
22%
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Het aantal meldingen is in 2020 hoger dan in voorgaande jaren.

Meldingen in 2020 Huizen

Ja

Ja 47%

Ja 53%

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) Huizen

Nee

. .Daarnaast is er nog een KPI, namelijk dat 100% van de meldingen opgepakt wordt."

Ja
Nee

3. Kritische Prestatie Indicatoren en klanttevredenheid
Uit de navolgende tabel blijkt dat maar weinig gemeenten zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren 
(KPI’s) hanteren om daarmee de ontwikkelingen in het aantal meldingen, de afhandelingssnelheid of de 
klanttevredenheid aan te sturen. Er is in Huizen een KPI vastgelegd m.b.t. de afhandelingssnelheid.

In het verificatiegesprek is aangegeven dat er in Huizen geen KPI is vastgelegd voor de afhandelingstijd, 
maar dat er wel binnen 5 dagen gereageerd moet worden op een melding.

“De ontwikkelingen in het aantal meldingen worden gevolgd via het MOR systeem. De 
afhandelingssnelheid kan uitsluitend gemeten worden op de enkele indicatie of de afhandeling wel of niet 
binnen vijf dagen heeft plaatsgevonden. Een melding kan ook worden uitgezet naar een aannemer die 
mogelijk pas twee weken na de melding de benodigde werkzaamheden kan uitvoeren. De melding is dan 
wel binnen vijf dagen opgepakt en uitgezet, maar nog niet op straat afgehandeld. Dit zou een vertekend 
beeld van de cijfers opleveren, waarbij het zou lijken dat we in een aantal gevallen de KPI niet halen. De 
gemeente Huizen kan om die reden geen verregaande conclusies verbinden aan deze functionaliteit in 
het MOR systeem."

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

“Het vermoeden is dat men door de eerste en tweede Coronagolf met bijbehorende maatregelen door 
het vele thuiszijn kritischer is geworden op de leefomgeving. Daarnaast accepteert de Gemeente Huizen 
ook via veel verschillende media meldingen, waardoor melden steeds laagdrempeliger wordt. Hierdoor 
wordt er makkelijker en sneller door meerdere mensen over dezelfde kwestie gemeld. Dit verklaart ook 
een gedeelte van de stijging. Er zijn dan doublures, terwijl het feitelijk maar om 1 situatie gaat."

De gemeente Huizen heeft geen antwoord ingevuld als het gaat om de afhandelingsduur (2018 en 2019) 
van meldingen.

71%
20%

Er is een KPI vastgelegd m.b.t. (de reductie van het) 
aantal meldingen_________________________________
Er is een KPI vastgelegd m.b.t. de afhandelingssnelheid 
Er is een KPI vastgelegd m.b.t. de klanttevredenheid 

Tabel 6. Kritische Prestatie Indicatoren

Het aantal meldingen in 2020 vertoont (voor zover nu te 
overzien) een ander patroon dan de voorgaande jaren 
De aard van de meldingen in 2020 vertoont (voorzover 
nu te overzien) een ander patroon dan de voorgaande 
jaren____________________________________________
Het gewijzigde patroon in 2020 wordt (mede) veroorzaakt 
door de gewijzigde omstandigheden vanwege de
Coronamaatregelen________________________________

Tabel 5. Ontwikkelingen in 2020

Deelnemende 
gemeenten 
3Ï%

Deelnemende 
gemeenten 
67%



-5-

Klanttevredenheid Huizen

De melder wordt geïnformeerd Huizen

Ja 27%

De afhandeling van meldingen wordt Huizen

Ja
Nee

“Op dit moment wordt dit niet specifiek nagegaan. IVe zijn de mogelijkheden om tevredenheid te toetsen 
nog aan het uitzoeken. Een voorwaarde hierbij is dat het meten van de tevredenheid in relatie tot de in te 
zetten capaciteit om dit te realiseren, proportioneel en doelmatig moet zijn. We kijken daarom ook naar 
de mogelijkheid om alleen ontevredenheid te meten. Uit ervaring weten we dat we bijna nooit klachten 
krijgen over de technische uitvoering van het werk. In het enkele geval dat dit wel zo is, volgen we dit 
direct op zodra hier melding van wordt gemaakt. Klachten gaan voor het grootste gedeelte over de 
afhandelingstermijn en/of de communicatie hierover. ”

Ook is er tijdens het verificatiegesprek aangegeven dat de gemeente Huizen geen structureel onderzoek 
doet naar klanttevredenheid maar dat er een grote mate van persoonlijk contact is.

4. Toewijzen, behandelen en terugkoppelen van meldingen
In de gemeente Huizen is sprake van een systeem waarin de toewijzing van de afhandeling van een 
melding wordt vastgelegd. De afhandeling van meldingen is zowel bij de gemeente als bij externe 
partijen belegd. De gemeente houdt de melder op de hoogte van de voortgang van de afhandeling.

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

5. De manier van evalueren en verantwoorden
De afhandeling van meldingen wordt in een periodieke (maandelijkse) rapportage geëvalueerd. De 
rapportages worden voornamelijk gebruikt voor bedrijfsvoering (bijvoorbeeld monitoren 
afhandelingssnelheid).

Op dit moment wordt niet specifiek nagegaan of meldingen naar tevredenheid zijn afgehandeld. In de 
gemeente Huizen bestaat niet de mogelijkheid voor melders om nadat een melding is afgesloten aan te 
geven of de afhandeling naar tevredenheid is geweest.

“Afhankelijk van de opgegeven contactgegevens is er in bijna alle gevallen met alle melders persoonlijk 
contact. Er zijn ook anonieme meldingen. Dan is dit niet mogelijk. Contact kan bestaan uit een gesprek 
aan de telefoon, op straat, aan de deur of een bericht per e-mail. ”

Ja
Ja

Nee
Nee

98%
96%

De klanttevredenheid wordt periodiek onderzocht______
Elke melder krijg de gelegenheid om de afhandeling van 
de melding te beoordelen.__________________________

Tabel 7. Klanttevredenheid

Ja
Ja

over de registratie van de melding__________________
over het in uitvoering nemen van de afhandeling van de 
melding_________________________________________
over de afhandeling van de melding_________________
als de melding niet kan worden afgehandeld, of
afhandeling niet noodzakelijk wordt geacht___________
over een andere status van de meldingen____________

Tabel 8. Berichtgeving aan de melder

in een periodieke rapportage geëvalueerd_______
periodiek gerapporteerd aan het college van B&W

Deelnemende 
gemeenten 
24% 
20%

Deelnemende 
gemeenten 
98% 
78%

Deelnemende 
gemeenten 
55% 
37%
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I Nee 37%

Hoogachtend

namens de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke door de gemeenteraad ingestelde commissie.

Gemeente Huizen
-vervolgblad-

“Onderhoud van de openbare ruimte en het opvolgen van meldingen is een reguliere taak van de 
gemeente. De gemeenteraad en het college mogen er vanuit gaan dat dit adequaat wordt opgepakt. De 
uitvoering is op niveau. Beide organen mogen tevens verwachten dat zij geïnformeerd worden over 
knelpunten in deze uitvoering, zodra die zich voordoen. Wel is het zo dat er beleidsverantwoording 
plaatsvindt via de Jaarrekening. Hierin wordt ook de afhandeling van MOR vermeld."

De afhandeling van meldingen wordt niet periodiek gerapporteerd aan het college en/of de 
gemeenteraad. Eerder werd wel gerapporteerd aan de raad, nu wordt dat niet meer gedaan.

6. Professionaliseren bedrijfsvoering op het gebied van MOR
Tijdens het onderzoek is aangegeven dat de gemeente Huizen binnenkort de bedrijfsvoering wil 
optimaliseren en professionaliseren op dit gebied.

Tot slot
Wij hopen u met deze brief en bijlagen voldoende te hebben geïnformeerd over de uitkomsten van het 
onderzoek van de NVRR. Voor vragen kunt u bij ons terecht.

“Medio januari 2021 zijn we een project gestart waarbij we onze huidige workflow in kaart hebben 
gebracht. Hierdoor hebben we potentiële knelpunten gevisualiseerd. De volgende stap is om daar de 
bedrijfsvoering op aan te passen. Sturing in de professionalisering zal vervolgens ook zitten op de eerder 
genoemde communicatie. Door duidelijker het eigenaarschap te borgen van een bepaalde fase van de 
afhandeling, verwachten we deze verbeterslag in het communicatieproces te kunnen maken. Het project 
verloopt voorspoedig en de verwachting is dat we dit aan het einde van het Ie kwartaal 2021 kunnen 
afronden."

M. Quapp
Voorzitter van de rekenkamercommissie

I periodiek gerapporteerd aan de gemeenteraad
Tabel 9. Evaluatie en rapportage


