
Van: Riëtte Habes <helm0312@kpnmail.nl>  
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 18:54 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Whatsapp 
 
Maarssen 2000 heeft technische vragen over Whats App naar aanleiding vd publicatie in 
Binnenlandsbestuur van hedenmiddag. 
https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/whatsapp-niet-meer-te-gebruiken-voor.239859.lynkx 
 
Hoeveel berichtenverkeer wordt er gemiddeld op dagbasis door de gemeente via Whats App 
afgehandeld. 
 
Antwoord: kijkend naar de maand oktober 2019 hebben we per dag gemiddeld 26 WhatsApp-
berichten afgehandeld.  
 
Hoe lang maakt de gemeente gebruik vd gemeentelijk Whats App? 
 
Antwoord: De gemeente maakt sinds september 2016 gebruik van WhatsApp. 
 
Wat is de trend van gebruik in de afgelopen 4 jaar? 
 
Antwoord: toen de gemeente WhatsApp lanceerde in september 2016 is hier meteen goed gebruik 
van gemaakt. Er kwamen dagelijks, zonder dat we het gebruik van WhatsApp gepromoot hebben, 11 
berichten per dag binnen. In 2018 introduceerden we live chat als onderdeel van een pilot chatbot. Het 
aantal appjes dat we ontvingen in dat jaar daalde toen licht met 257 appjes.    
E-mail blijft overigens onveranderd op de 1e plaats staan als meest gebruikte digitale kanaal om 
vragen te stellen.      
 
Aantal ontvangen appjes 
2016 (vanaf september): 1.191  
2017   : 6.574 
2018   : 6.317 
2019 (t/m oktober) : 6.018  
 
 
Hoe verhoudt zich het berichtenverkeer via WA tov andere kanalen (mail, telefoon, fixi, twitter, 
facebook etc)? 
 
Antwoord: in onderstaand schema ziet u de aantallen contacten per kanaal over 2018 en 2019 tot en 
met september. 

Telefoon Totaal aantal  

2018 74.365 

2019 (t/m september) 58.985 

Mail Totaal aantal 

2018 15.135 

2019 (t/m september) 15.397 

https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/whatsapp-niet-meer-te-gebruiken-voor.239859.lynkx


Meldingen 
 

2018 11.785 

2019 (t/m september) 6.066 

Live chat  

2018 8.132 

2019 (t/m oktober) 6.340 

WhatsApp 
 

2018 6.317 

2019 (t/m oktober) 6.018 

Facebook  

2018 5.140 

2019 (t/m sept) 2.039 

Twitter  

2018 2.623 

2019 (t/m sept) 1.888 

i 
Maarssen 2000 ontvangt graag het totaalplaatje. Hoeveel fte werd/wordt op dit kanaal ingezet? 
 
Antwoord: De WhatsApp-berichten worden samen met E-mail-, Facebook- en chatberichten iedere 
dag beantwoord door één van onze Klantcontact adviseurs van het Klant Contact Centrum. Dit komt 
neer op 1 fte.  
 
Welk budget was gemoeid met de inzet van Whats App (formatie en middelen)? 
 
Antwoord: jaarlijks betalen we € 1.320,-- voor het gebruik van WhatsApp. Het is een module die we 
afnemen in de online media monitoringstool OBI4wan.  
 



Zijn er specifieke doelgroepen die u via Whats App informeert, zoals de buurtpreventie apps? 
 
Antwoord: we sturen de media die hebben aangegeven via ook WhatsApp geïnformeerd te willen 
worden, af en toe een appje als er wijzigingen zijn in de activiteitenkalender van het college. 

In de buurtpreventieapps deelt de gemeente geen informatie. De politie zit wel in deze groepen en die 
delen soms verdachte situaties via de app. We stimuleren overigens wel het gebruik van deze 
WhatsApp-groepen.  

 
Vallen deze ook onder het voorgenomen beleid? 
 
Antwoord: de WhatsApp-groep voor de media wel, want die appjes worden vanaf het gemeentelijk 
account verzonden.  
 
Is burgernet ook een Whats App en valt deze daar ook onder? 
 
Antwoord: Burgernet hanteert een burgernetapp. Dit staat los van WhatsApp. 
 
Wanneer en op welke wijze is de gemeente over dit besluit geïnformeerd? Staat dit bericht ook 
in de ingekomen stukken of is er een RIB, waarmee de raad geïnformeerd is. Zo ja zou u mij 
dan een link willen sturen. 
 
Antwoord: De gemeente is op 30 september 2019 per e-mail  geïnformeerd door haar webcare 
leverancier over de ontwikkelingen rond WhatsApp en dat we mogelijk moeten stoppen met het 
gebruik. De raad is over de huidige stand van zaken rond whatsapp geïnformeerd op woensdag 6 
november 2019 in RIB 70 over communicatie en dienstverlening. 
 
Op de toegangspas van de gemeente uitgereikt aan inwoners Stichtse Vecht, staat als 1 van de 
hoofdcommunicatiekanalen het app nummer vd gemeente vermeld. Ook in de 
programmabegroting staat een kpi opgenomen voor Whats App, wordt deze vervangen door 
andere KPI.  
Antwoord: De inwoner merkt niets van de WhatsApp oplossing omdat het huidige WhatsApp nummer 
ongewijzigd blijft. Toegangspas en kpi hoeven niet aangepast te worden. 
 
Met ingang van volgende maand is WA niet meer toegankelijk voor gemeentelijke 
communicatie. Zijn inwoners hierover geïnformeerd? Kunt u mij de url's van digitale 
berichtgeving en kopie persberichten doen toekomen.  
 
Antwoord: zoals in de RIB staat aangegeven heeft de gemeente een tijdelijke oplossing voor 
WhatsApp. Dit is de WhatsApp zakelijk App. Op deze App worden overheden wel toegelaten, maar 
die is eigenlijk meer bedoeld voor kleine bedrijven. Stichtse Vecht wil hierop worden aangesloten.  
Ons WhatsApp nummer blijft na aansluiting op de App overigens hetzelfde. De klant zal van deze 
ontwikkeling niets merken. De dienstverlening blijft zoals de klant gewend is. Tot het voorjaar 2020 
bekijken we de mogelijkheden om over te stappen op WhatsApp Zakelijk API. 
 
 
 
 
 
 


