Van: Informatie, Gemeente Stichtse Vecht
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 14:02
Aan:
Onderwerp: RE: Kan het ook simpeler?
Geachte heer
Bedankt voor uw op- en aanmerkingen op ons meldingen systeem. Op dit moment zijn we bezig met
het verbeteren van de manier waarop meldingen gemaakt worden en hoe daarop wordt
teruggekoppeld.
Ik heb uw bevindingen doorgestuurd naar de werkgroep die bezig is met dit project. Zij nemen uw
punten mee bij het door ontwikkelen van de meldingen en de terugkoppeling hierop.
Als u nog vragen heeft, beantwoorden wij deze graag. U kunt ook telefonisch contact opnemen met
het telefonisch Informatie Centrum op 14 0346. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08:30 en
17:00 uur.
Met vriendelijke groet,
Jeske Ploeg
Kwaliteitsmedewerker Telefonisch Informatie Centrum
info@stichtsevecht.nl
T 14 0346
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Van: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 12:58
Aan: DIV-Ontwikkeling-Internedienstverlening-Griffie
Onderwerp: Kan het ook simpeler?
Van:
Verzonden: maandag 18 juni 2018 23:48
Onderwerp: Kan het ook simpeler?

Zoals het onderwerp aangeeft, de vraag of meldingen via Fixi gedaan, niet wat
simpeler
kunnen en daarbij minder e-mails voor de melder generen, zonder direct afbreuk te
doen aan
de terugkoppeling naar de melder; een simpele melding geeft al gauw 4 tot 5
mailtjes,
vooropgesteld dat er niet teveel reacties binnenkomen.
Tevens de vraag of het de burger is die moet toezien op het goed

Om 14:08 ligt het volgende mailtje alweer in de box onder de kop:
Gemeente Stichtse Vecht gaat aan de slag met uw melding!
Gelukkig maar, was de melding toch niet voor niets; dus ook een onnodig mailtje.

Het TIC maar eens gebeld met de vraag hoe e.e.a. te intrepreteren?
Nou het is heel simpel: voor de gemeente is een melding afgehandeld als
deze naar derden is doorgezet, waarbij het niet uitmaakt of er wel of geen,
in dit geval, reparatie heeft plaatsgevonden; de gemeente geeft de zaak
uit handen en wast z'n handen verder onschuld.
Ook zou er niet meer naar de melding worden omgezien of deze wel of niet
plaatsvindt (blauwe ogen syndroom); het is blijkbaar aan de burger om dat
te monitoren, wat toch echt niet de bedoeling kan zijn.
Het is werkelijk schrikbarend hoeveel meldingen in de Stichtse Vecht z.g.
nog niet afgehandels zijn (www.fixi.nl en zoom in op de Stichtse Vecht);
z.g., omdat ik weet dat een sommige meldingen wel degelijk zijn afgehandeld
maar als zodanig al maanden niet op de Fixi-kaart zijn bijgewerkt.
Hierdoor ontstaat een totaal verkeerd beeld van de werkelijkheid.
Andere simpele meldingen daarentegen staan al maanden, zo niet langer,
op de "afhandellijst" maar er gebeurt verder niets mee; ronduit een schande en
eerder een ontmoediging dan een bemoediging om zelf een melding te doen via Fixi.
Telefonische meldingen en meldingen via de Mail wordt door de gemeente
handmatig
in Fixi gezet, waarbij meteen kan worden aangemerkt dat je beter je melding zelf in
Fixi
kunt zetten aangezien, zeker bij telefonische meldingen 9 van de 10 keer hetgeen de
gemeente alsnog in Fixi zet, vrijwel kant noch wal raakt, essentiele stukken worden
weggelaten of totaal niet doende zaken worden bijgeplakt.
Misschien zou u daar toch eens een paar vragen aan het College over willen
stellen.
Met vriendelijke groet,

