
  
 
Motie:  "openingstijden Gemeentekantoor" 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 26 november 
2013.  
 
overwegende dat: 
De openingstijden van het gemeentekantoor op dit moment als volgt zijn: 

• maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. 
• woensdag Burgerzaken extra (ook op afspraak) geopend van 17:00 tot 20:00 uur 
• de receptie en de afhaalbalie zijn zonder afspraak geopend, voor bijvoorbeeld het 

afhalen van bestelde producten als paspoort en rijbewijs. 
• vanaf 1 januari 2013 kan men enkel op afspraak terecht bij het gemeentekantoor, met 

uitzondering van het ophalen van documenten, dat kan zonder afspraak.  

constaterende dat:  
 
-uit het bijgeleverde onderzoek bij de afdeling dienstverlening blijkt dat de 
bezoekers van het gemeentekantoor behoefte hebben aan een extra 
avondopenstelling. 
-tevens de maandagochtend het minst geschikte dagdeel vinden.  
 
-het onderzoek een duidelijk beeld geeft, maar de vraagstelling wel wat te 
wensen over laat. Deze onnodige lang en ingewikkeld was en vele malen 
simpeler kan. Tevens door de specifieke wijze van vraagstelling de 
geënquêteerde een richting op werd gestuurd. Desalniettemin het onderzoek ons 
een voldoende helder beeld geeft de openingstijden aan te passen.  
 
Draagt het college op:  
 
Dit duidelijke signaal van onze inwoners om te zetten naar een verbetering van 
onze openingstijden en daarom de maandagochtend te sluiten en 
donderdagavond open te zijn, gelijkelijk aan de woensdagavond.  
 
In het volgende klanttevredenheidsonderzoek op de in de bijlage aangegeven 
wijze te enquêteren om wel een duidelijk beeld te krijgen van de wensen van 
onze bezoekers.   
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
De fractie van D66  



 

Bijlage: 

voorbeeld vraagstelling: 

1. Welke momenten in de week zou u het gemeentekantoor geopend willen 
hebben:  

U kunt 5 momenten aankruisen, met daarbij de rangschikking 5 t/m 1, waarbij 
u 5 punten toekent aan het meest ideale dagdeel, 4 aan het daarop volgende, 
enz.  

Maandag-
ochtend 

Dinsdag- 
ochtend 

Woensdag- 
ochtend 

Donderdag- 
ochtend 

Vrijdag-
ochtend 

Zaterdag- 
ochtend  

Maandag-
middag 

Dinsdag- 
middag 

Woensdag- 
middag  

Donderdag- 
middag 

Vrijdag- 
middag 

Zaterdag- 
middag 

Maandag- 
avond 

Dinsdag- 
avond 

Woensdag- 
avond 

Donderdag- 
avond 

Vrijdag- 
avond 

 

 
toelichting: 

de huidige vraagstelling in het onderzoek is zeer suggestief: Immers wordt 
eerst de vraag gesteld of men tevreden is, om pas bij een NEE, de 
mogelijkheid te krijgen suggesties te doen voor eventuele extra avond en 
zaterdagopeningen. Het bovenstaande onderzoek is korter, overzichtelijker 
en kan op geen enkele wijze de geënquêteerde in een bepaalde richting 
sturen.   
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