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Aan de gemeenteraad van Ridderkerk 
via: de griffie 

 

 

ambtenaar : F. Krijgsman uw brief d.d. :  
doorkiesnr : 0180 451 461 uw kenmerk :  
fax :  ons kenmerk : RI10/00903 
email : info@ridderkerk.nl  
bijlage(n) :  Ridderkerk, 12 november 2010  
    
Onderwerp: Raadsinformatiebrief afhandeling post 
 
Geachte leden van de raad, 
 
U bent van mening dat op het gebied van dienstverlening klantgerichtheid van de gemeente hoog 
in het vaandel moet staan en heeft daartoe meerdere keren gevraagd naar de stand van zaken in 
afdoening van brieven. 
 
Sinds enige tijd beschikt de Gemeente Ridderkerk over een systeem waarmee poststukken digitaal 
ter afhandeling aan de ambtenaren wordt aangeboden. Het doel van dit systeem is besturing en 
bewaking van de behandeling van geregistreerde inkomende poststukken (inclusief mails). De 
afhandeling van de poststukken gebeurt binnen de voor het onderwerp geldende termijnen. 
Wij willen hierbij benadrukken dat het gaat om alle poststukken waaraan een afhandelingtermijn zit. 
Dit zijn er dus meer dan de brieven van burgers en bedrijven in Ridderkerk. 
 
Het college geeft hoge prioriteit aan een tijdige behandeling van de poststukken. Daarom moesten  
wij een aantal stappen zetten die ons meer inzicht geven in het postproces.  
We hebben het systeem nu ingericht naar onze procesgerichte organisatie en de 
afhandelingtermijnen zijn ingesteld zoals in verschillende wetten en verordeningen zijn vastgelegd.  
 
Oplevering was gepland eind juni. Helaas hebben we de oplevering over de vakantie moeten heen 
tillen. Daarom zijn we nu pas in staat om u deze informatie aan te bieden. Wel zien wij nu al dat 
deze gewijzigde inrichting een beter resultaat oplevert. 
 
Onderstaand overzicht geeft de gegevens weer van 2010 tot en met de maand september.  
In dit overzicht ziet u dat er 8417 poststukken binnen zijn gekomen. Totaal zijn er 7613 stukken 
afgehandeld en 804 stukken zijn nog in behandeling. Van de afgehandelde stukken is dat in 83% 
van de gevallen op tijd gebeurd.  

Nog in behandeling
aantal % binnen termijn aantal 

Oude 
systeem

5370 4995 80% 375

Nieuwe 
systeem

3047 2638 89% 409

Totaal 8417 7633 83% 784

Aantal geregistreerde 
postukken 2010

Waarvan afgedaan
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Het college streeft er natuurlijk naar om 100% van de ontvangen poststukken binnen de termijn te 
behandelen. Om dit te bereiken zal geleidelijke verbetering moeten plaatsvinden. Doelstelling van 
het college voor het vierde kwartaal is zo veel mogelijk post op tijd af te handelen. Voor 2011 is de 
doelstelling om minimaal 95% van de poststukken binnen de termijn te behandelen. 
 
Om dit te bereiken worden de volgende stappen gezet om het systeem verder te optimaliseren. 
Deze zijn: 

1. De cijfers zoals hierboven worden ook op procesniveau uitgedraaid en komen maandelijks 
in managementoverleggen aan de orde. 

2. Deze continue aandacht moet voor sterke verbetering van de afhandeling zorgen 
3. Daar waar afhandelingtermijnen toch nog niet juist zijn ingevoerd, moet dat alsnog 

gebeuren. 
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester,     
 
 
 


