
Met digitale dienstverlening op 
de goede weg?

Een rekenkameronderzoek naar de digitale 
dienstverlening van de gemeente Neerijnen
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Onderzoeksvragen

 Wat is de kwaliteit en de doelmatigheid van de 
digitale dienstverlening van de gemeente 
Neerijnen in 2012?

1. Wat is het beleid voor digitale dienstverlening?
2. Sluit dit aan bij het ambitieniveau van de raad?

3. Welke investeringen zijn gedaan en welke staan 
gepland? 

4. Wat is nu het aanbod aan digitale diensten?
5. Hoe waarderen inwoners het aanbod?

6. Waar liggen verbetermogelijkheden?
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Aanpak

 Normenkader 
 Deskstudie
 Interviews
 Enquetes
 Rapportage
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Beleid

 Er is een actuele visie op (digitale) 
dienstverlening

 Doel is om te investering in alle kanalen en om 
in 2015 een KCC te hebben

 Beleidsdoelen niet altijd helder geformuleerd. 
 Het beleid is niet op alle onderdelen bekend bij 

betrokkenen. 
 Doordat het beleid sterk op de bestaande 

praktijk is gestoeld, is het goed verankerd in de 
organisatie(-praktijk) en wordt het ook 
uitgevoerd. 
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Betrokkenheid raad

 Digitale dienstverlening is geen issue waarop 
fracties zich profileren. Daardoor is het niet goed 
mogelijk om iets te zeggen over aansluiting op het 
ambitieniveau van de raad. 

 Als we kijken naar de individuele raadsleden dan 
valt vooral verdeeldheid over het ambitieniveau op. 

 Het huidige beleid is door de raad vastgesteld. 
 Maar de raad wordt op vaste momenten 

geïnformeerd over ontwikkelingen rondom 
digitalisering. 

 De raad krijgt voldoende gelegenheid om de 
uitvoering te controleren en om bij te sturen.
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Aanbod digitale 
dienstverlening

 Huidige aanbod is in overeenstemming met de visie en 
het beleid voor digitale dienstverlening. 

 Neerijnen heeft servicenormen voor de (digitale) 
dienstverlening, al worden ze niet actief gehandhaafd. 

 De inpassing van de digitale dienstverlening in de niet-
digitale dienstverlening vordert, maar is nog niet 
voltooid. 

 Het huidige dienstenpakket is actueel en wordt goed via 
de website gecommuniceerd. 

 Het aanbod is van goede kwaliteit, maar is niet 
afgestemd op de wensen en behoefte van inwoners en 
ondernemers. 

 De aandacht voor landelijke thema’s is voldoende, maar 
zou wel beter kunnen
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Efficiency

 Uit het onderzoek is niet gebleken dat via het 
inkoopbeleid van Neerijnen actief is ingezet op 
doelmatige inkoop rond digitale dienstverlening. 

 De implementatie van de verschillende plannen 
hebben met vertragingen te maken gehad. Deze 
vertragingen hadden soms interne (capaciteit) en 
soms externe oorzaken (samenwerking, techniek). 
De vertragingen hebben niet geleid tot ernstige 
bottlenecks. 

 Bij medewerkers bestaat de indruk dat door 
digitalisering en digitale dienstverlening geld kan 
worden bespaard. De omvang van de efficiencywinst 
is echter nog niet inzichtelijk voor de organisatie. 
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Conclusie

 ‘Wat is de kwaliteit en doelmatigheid van de digitale 
dienstverlening van de gemeente Neerijnen in 2012?’

 De kwaliteit en de doelmatigheid van de digitale 
dienstverlening van Neerijnen in 2012 is goed, maar heeft 
op enkele specifieke aspecten extra aandacht nodig. De 
belangrijkste aandachtspunten zijn:
• de gemeentewinkel online (vindbaarheid producten, 

niet-werkende links, ondernemersvriendelijkheid);
• de (interne en externe) communicatie van de 

servicenormen en de handhaving ervan;
• de afstemming van de dienstverlening op de vraag 

van burgers en met name ook ondernemers.
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Aanbevelingen

 Maak goed duidelijkheid in welke producten en 
diensten nog wordt geïnvesteerd om verder te 
digitaliseren. 

 Zorg voor voldoende communicatie de visie en 
geeft handen en voeten aan de servicenormen

 Ga bij de keuze voor te digitaliseren producten 
meer uit van een vraaggerichte benadering. 

 Er zou eigenlijk een lijst moeten zijn van landelijke 
thema’s en de interne trekkers daarvan. 

 Probeer bij toekomstige investeringen vooraf de 
efficiencyvraag te beantwoorden. 
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Aanbevelingen

 De bekendheid van de website kan beter. Besteed 
hier de komende tijd extra aandacht aan. 

 De vindbaarheid van producten en diensten via de 
gemeentewinkel online kan beter. Dit kan 
bijvoorbeeld door een lijst met de 10 
meestbezochte onderwerpen van de 
gemeentewinkel op de beginpagina te zetten.

 Het vergroten van de bekendheid en tevredenheid 
van ondernemers met de digitale dienstverlening 
verdient prioriteit. 

 Het gebruik van digitale diensten zou beter 
gemonitord moeten worden. 
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