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Inhoudelijke reactie op rapport rekenkamercommissie 'Digitale dienstverlening vraagt 
om strategische keuzes'

Beste heer van Berlo,

Hierbij ontvangt u de inhoudelijke reactie van het college op het rapport van de 
rekenkamercommissie 'Digitale dienstverlening vraagt om strategische keuzes'.

Het college bedankt de rekenkamercommissie voor het heldere en duidelijke rapport. 
Het is prettig om te lezen dat het beeld over de (digitale) dienstverlening van de 
gemeente Veldhoven over het algemeen heel positief is.

Het college neemt alle aanbevelingen uit het rapport over. Wij zijn ons ervan bewust 
dat keuzes over dit onderwerp op een hoger niveau moeten worden gemaakt, zodat 
de raad kan sturen op kaders en niet op details. De uitvoering ligt in handen van het 
college. In de nieuwe bestuursperiode wordt hier opnieuw naar gekeken, in 
samenhang met overige ambities en om te borgen dat de randvoorwaarden op orde 
zijn.

Het college heeft onderstaande kanttekeningen bij de eerste aanbeveling, die als volgt 
is geformuleerd: Verzoekt het college van B&W de opgave gemeentelijke 
dienstverlening, inclusief de digitale dienstverlening, te formuleren en deze ter 
vaststelling in de tweede helft 2022 aan de gemeenteraad aan te bieden.'

1. Dienstverlening is een breed begrip en daarom wil het college graag een kader 
stellen voor de beleidsopgave. Het college stelt in dit verband voor dat 
dienstverlening om de voorkant van de gemeente gaat: de contactafhandeling 
met burgers en ondernemingen via balie, telefoon, post en internet.

2. Het college constateert dat enkele fracties de (digitale) dienstverlening 
verwarren met onderwerpen en begrippen als digitalisering, digitale agenda, 
digitale stad e.d. Dat zijn onderwerpen die veel breder gaan dan 
bovengenoemde definitie. Het college beperkt zich tot het opstellen van een 
beleidsopgave voor dienstverlening. Het onderwerp ^igitale agenda' komt in 
het overdrachtsdocument voor het nieuwe bestuur.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

http://www.veldhoven.nl


3. Het formuleren van een beleidsopgave Dienstverlening staat niet in de
begroting 2022. De kennis om een dergelijke opgave op te stellen is in onze 
organisatie aanwezig. Maar om capaciteit vrij te maken, moeten andere taken 
opnieuw worden geprioriteerd. Wij denken dat een realistische planning de 
eerste helft van 2023 is, mede in verband met de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad en college.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur 
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene 
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 22UIT00366.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex 
secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester
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