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Rekenkamercommissie Ridderkerk publiceert 

Werken aan betere digitale dienstverlening 
onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente Ridderkerk 

 
 

Het digitale dienstenpakket van de gemeente is beperkt, maar wel actueel, van goede kwaliteit en 

voldoende via de website gecommuniceerd. Een digitaal loket ontbreekt. Dit is in 

overeenstemming met de beperkte ambities en het bijbehorende beleid voor digitale 

dienstverlening over de afgelopen jaren. Dit concludeert de rekenkamercommissie in een nieuw 

rapport.  

Door de tot dusver beperkte ontwikkeling van de digitale dienstverlening zijn er veel kansen en 

mogelijkheden voor uitbreiding. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan hierbij invulling te 

geven aan zijn kaderstellende rol. 

 

Beleid 

Ridderkerk beschikt niet over een actuele visie op digitale dienstverlening en er is geen specifiek 

investeringsplan. De raad stelt niet of nauwelijks inhoudelijke kaders voor digitale dienstverlening, 

maar er zijn raadsleden met een hoger ambitieniveau. 

 

Aanbod 

Het huidige aanbod aan digitale dienstverlening is niet afgestemd op wensen en behoeften van 

inwoners en ondernemers en is vooral ontstaan op basis van wat beschikbaar is. De 

rekenkamercommissie beveelt dan ook aan bij het aanbod meer rekening te houden met wensen 

en behoeften van gebruikers. Ook beveelt ze aan weer gebruik te gaan maken van een 

burgerhandvest met servicenormen. 

Inwoners en ondernemers zeggen vooral belang te hechten aan overzichtelijkheid en 

vindbaarheid van informatie op de gemeentelijke website. Andere verbetersuggesties zijn meer 

mogelijkheden voor online transacties, bijvoorbeeld voor het regelen van een verhuizing of het 

doorgeven van een melding. Verder zijn productbeschrijvingen en acties beter te koppelen, 

bijvoorbeeld door expliciet te vermelden of men de balie moet bezoeken.  

 

Efficiency 

Betrokkenen binnen de gemeente denken vooral aan uitbreiding van het aanbod van digitale 

dienstverlening, omdat ze daarvan meer efficiency en minder telefoonlast voor de gemeente 

verwachten.  

Bij de organisatie bestaat dan ook de indruk dat digitalisering tot besparingen kan leiden, 

maar de organisatie heeft nog geen inzicht in de mogelijke omvang daarvan. 

 
 
 

Noot redactie: voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Ridderkerk: de heer M.P. van der Hoek, tel. 078-615 34 53 of per e-mail: 
vanderhoek@ext.eur.nl  
 
Algemene informatie over de Rekenkamercommissie Ridderkerk vindt u op:  
www.ridderkerk.nl/rekenkamercommissie  
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