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Samenvatting 

De VNG heeft in 2010 met de vaststelling van de VNG-minimumbranchenormen gestalte gegeven 

aan een gezamenlijke ondergrens voor de kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening. De VNG 

stimuleert dat gemeenten in 2011 beschikken over een kwaliteitshandvest waarin tenminste de 

minimumbranchenormen zijn opgenomen. Deze minimumbranchenormen hebben betrekking op 

contactkanalen, dienstverlening op maat, aanspreekbaarheid in geval van klachten, enkele vaak 

aangevraagde vergunningen en meldingen. 

De minimumbranchenormen zijn opgenomen in een VNG-modelkwaliteitshandvest dat de status 

heeft van een modelverordening. Het is aan de gemeenteraad om het modelkwaliteitshandvest als 

gemeentelijk kwaliteitshandvest vast te stellen, eventueel na aanpassing aan specifieke 

gemeentelijke wensen. Gemeenten kunnen op lokaal niveau zelf hun ambities vormgeven en in 

het gemeentelijk kwaliteitshandvest desgewenst een kop bovenop de minimumbranchenormen 

zetten. Eind 2010 hadden 155 gemeenten een gemeentelijk kwaliteitshandvest, veel gemeenten 

bereiden een kwaliteitshandvest voor. 

Aan gemeenten die nu geen kwaliteitshandvest hebben of met afwijkende (minder scherpe) normen 

werken, wordt gevraagd om het jaar 2011 te gebruiken om hun werkprocessen af te stemmen op 

de minimumbranchenormering. 

Met ingang van 2011 wordt de voortgang jaarlijks gemeten via de Benchmark Publiekszaken in 

combinatie met Waarstaatjegemeente. De monitorresultaten zullen jaarlijks worden gepubliceerd. 

Op basis van de meetresultaten zullen de minimumbranchenormen periodiek worden herijkt en 

eventueel aangepast, in de vorm van groeipaden met nieuwe normen of aangescherpte normen. 

Zo ontwikkelen gemeenten zich in de richting van de doelen van 2015 en 2020, zoals verwoord in 

de VNG-visie op dienstverlening ' Dienstverlening draait om mensen'. 

De VNG vraagt: 

1. aan gemeenten met een kwaliteitshandvest om het gemeentelijk kwaliteitshandvest te 

toetsen aan de minimumbranchenormen uit het VNG-modelkwaliteitshandvest (zie bijlage 
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1). Indien het gemeentelijk kwaliteitshandvest op onderdelen in negatieve zin afwijkt van 
de minimumbranchenormen, dan vraagt de VNG om in 2011 het gemeentelijk 
kwaliteitshandvest aan te passen. 

2. aan gemeenten zonder kwaliteitshandvest om in 2011 een gemeentelijk 

kwaliteitshandvest op te stellen waarin tenminste de minimumbranchenormen uit het 
VNG-modelkwaliteitshandvest zijn opgenomen. Uiteraard kunnen daarnaast andere 
servicenormen en/of scherpere servicenormen in het gemeentelijk kwaliteitshandvest 
worden opgenomen. 

Meer informatie over kwaliteitshandvesten, servicenormen en minimumbranchenormen treft u aan 
op de VNG-website onder 'beleidsveld gemeentelijke dienstverlening en iet/ gemeentelijke 
dienstverlening'. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Inleiding 
De VNG-minimumbranchenormen zijn ontwikkeld vanuit het streven de kwaliteit van gemeentelijke 
dienstverlening te verbeteren. Gemeente zijn is niet vrijblijvend. De minimumbranchenormen geven 
gestalte aan de ondergrens van gemeentelijke dienstverlening, zoals aangekondigd door de 
Commissie Jorritsma in 2005 en herbevestigd in de VNG-visie 'Dienstverlening draait om mensen' 
in 2010. De VNG-minimumbranchenormen maken duidelijk waar de gemeentelijke branche als 
geheel voor staat. Klanten weten wat ze mogen verwachten en gemeenten zijn aanspreekbaar op 
de kwaliteit van de dienstverlening. 

Veel gemeenten gebruiken een kwaliteitshandvest met servicenormen om de kwaliteit van hun 
dienstverlening te verbeteren. Een kwaliteitshandvest is een set beloften aan de burgers over het 
niveau van gemeentelijke dienstverlening. Het is gebruikelijk dat een kwaliteitshandvest wordt 
vastgesteld door de gemeenteraad. 

Achtergronden 
Gemeenten streven er naar om in lijn met de visie van de Commissie Jorritsma (2005) de 
kwaliteit van hun dienstverlening in 2015 op een substantieel hoger niveau te brengen. De 
gemeente is een belangrijk loket in de nabijheid van de burger waar die burger antwoord 
krijgt of adequaat wordt doorverwezen. Gemeentelijke acties in de afgelopen jaren hadden 
betrekking op o.a. de invoering van het 14+ nummer, KlantContactCentra, 
kwaliteitshandvesten met servicenormen en benchmarking. 

De Commissie Jorritsma was van mening dat servicenormen altijd een politieke keuze zijn 
van de gemeenteraad en dat gemeenten kunnen proberen tot een gezamenlijke 
ondergrens te komen. Met de minimumbranchenormen wordt gestalte gegeven aan deze 
gezamenlijke ondergrens. 
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De verwachtingen van burgers op het gebied van gemeentelijke dienstverlening zijn 
toegenomen. Burgers wensen een hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs en weten uit 
ervaring dat dit mogelijk is in de private sector. 
Het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten 'Samen aan de slag' d.d. 4 juni 2007 
vermeldt: 'Het vaststellen van servicenormen en daarover communiceren middels een 
kwaliteitshandvest is dé manier om klantgerichtheid te bevorderen en realistische 
verwachtingen bij klanten te scheppen. Daarom zouden alle organisaties met (veel) 
klantcontacten een kwaliteitshandvest moeten hebben.' 

Begin 2010 is de visie van de Commissie Jorritsma herijkt. Daaruit blijkt dat gemeenten op 
de goede weg zijn, er moet echter nog werk verzet moet worden om de rol van eerste 
overheid in 2015 verder in te vullen. Daarvoor moet de basis op orde zijn. Die basis 
bestaat uit mensgericht werken, snel en zeker, samenwerking, eenmalige gegevens-
uitvraag en transparant en aanspreekbaar (zie 'Dienstverlening draait om mensen'). 
Uit onderzoek blijkt dat 78% van de gemeenten ambities rond gemeentelijke 
dienstverlening heeft opgenomen in de coalitieakkoorden 2010-2014 (Analyse 
gemeentelijke coalitieakkoorden door TNS NIPO in opdracht van de VNG, juli 2010). 
Gemeenten streven naar de beperking van bestuurlijke lasten door o.a. reductie van het 
aantal (rijks)monitors. De gemeente legt horizontaal verantwoording af aan de 
gemeenteraad. Gemeenten moeten dan ook zelf vinger aan de pols houden met 
betrekking tot de kwaliteit van dienstverlening. 

In oktober 2009 is de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen ingevoerd. Gemeenten die 
niet op tijd een beslissing nemen op vergunningaanvragen, kunnen in gebreke worden 
gesteld en lopen risico een dwangsom te moeten betalen van maximaal € 1216. Het wordt 
dus belangrijker om de werkprocessen op orde te hebben. 

Wat is een kwaliteitshandvest met servicenormen? 
Gemeenten kunnen klantgerichte dienstverlening concreet maken door middel van een kwaliteits
handvest met servicenormen. Een servicenorm is een concrete belofte van een gemeente aan 
haar klanten over de kwaliteit van de dienstverlening. Servicenormen maken duidelijk welke 
dienstverlening klanten mogen verwachten. Ze kunnen betrekking hebben op de contactkanalen 
(telefoon, balie, balie, brief, e-mail), de inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening, bejegening en 
klachtenbehandeling. Het is zaak om servicenormen concreet te formuleren. Burgers moeten 
namelijk in staat zijn bij de dienstverlening zelf te toetsen of aan de servicenormen wordt voldaan. 
Daarom ook moeten klanten de servicenormen kennen op het moment van de dienstverlening en 
dat stelt weer eisen aan de communicatie. 

Een voorbeeld: 'U wordt aan de balie binnen 15 minuten geholpen' is een servicenorm. 
'90% van de klanten wordt binnen 15 minuten geholpen' is geen servicenorm maareen interne 
norm. Een klant die niet binnen 15 minuten geholpen wordt, hoort kennelijk bij de 10% en weet niet 
hoe hij dat moet beoordelen. 
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Een gemeentelijk kwaliteitshandvest bevat een overzicht van de servicenormen van een gemeente. 
Deze servicenormen zijn gebaseerd op de behoeften van de burgers, ze worden gecommuniceerd 
aan de burgers en de gemeente geeft aan wat ze doet als de servicenorm niet wordt gehaald. Dat 
kan variëren van excuus maken tot het aanbieden van een bloemenbon of het onder de loep 
nemen van werkprocessen; het is aan de gemeente om dat te bepalen. 
Het ambitieniveau dat in de servicenorm tot uitdrukking komt, dient het resultaat te zijn van een 
zorgvuldige afweging tussen klantwensen en haalbaarheid in termen van bedrijfsvoering. 

Waarom een kwaliteitshandvest? 
Een kwaliteitshandvest is een instrument om de klanttevredenheid te vergroten en het aantal 
klachten te reduceren. Met een kwaliteitshandvest communiceert de gemeente wat de burger van 
gemeentelijke dienstverlening mag verwachten. Gemeenten managen op deze wijze de 
verwachtingen van hun burgers. 

Een kwaliteitshandvest helpt bij het op orde brengen van werkprocessen, het raakt namelijk binnen 
een organisatie aan vele aspecten van de bedrijfsvoering. Medewerkers kunnen beredeneren welke 
processen aandacht behoeven om de servicenormen te halen. Een goede dienstverlening vereist 
dat Frontoffice en Backoffice de werkzaamheden op elkaar afstemmen. Juist als een gemeente op 
bepaalde punten matig presteert, zijn servicenormen een goed middel om de kwaliteit te verhogen. 
Door het meten van de prestaties ontstaat inzicht in de mate waarin aan de servicenormen wordt 
voldaan. Zo ontstaat feedback in de richting van werkprocessen die aanpassing behoeven met het 
oog op klanttevredenheid, een efficiënte werkwijze en gewenste maatschappelijke resultaten. 
Bijvoorbeeld: een snelle actie bij schuldenproblematiek (servicenorm) voorkomt dat zaken nog 
verder uit de hand lopen. 

Het is belangrijk om de medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling van een kwaliteitshandvest. 
Het werken aan een kwaliteitshandvest geeft een krachtige impuls aan het interne kwaliteitsdenken 
en de benodigde cultuurverandering. 

Communicatie 
Communicatie van de servicenormen richting burgers is pas aan de orde als de gemeente de 
servicenormen grosso mode ook haalt. De ervaring leert dat het niet halen van servicenormen de 
klanttevredenheid eerder verlaagt dan verhoogt. Daarom wordt aanbevolen dat gemeenten de 
servicenormen gedurende een periode als interne normen hanteren. In deze periode kan worden 
gemeten, de werkprocessen kunnen onder de loep worden genomen en aangepast totdat grosso 
modo aan de servicenormen wordt voldaan. Zijn er eenmaal servicenormen vastgesteld, dan is van 
belang dat de burgers die kennen op het moment van dienstverlening. Bijvoorbeeld door een poster 
met servicenormen bij de balie, een brochure kwaliteitshandvest en het communiceren van de 
servicenormen bij een digitale aanvraag van producten of diensten. 
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Waarom minimumbranchenormen? 
Gemeente zijn is niet vrijblijvend. De minimumbranchenormen geven gestalte aan de ondergrens 
van gemeentelijke dienstverlening en maken duidelijk waar de gemeentelijke branche als geheel 
voor staat. Klanten weten wat ze mogen verwachten en gemeenten zijn aanspreekbaar op de 
kwaliteit van de dienstverlening. 
Bij de selectie van de minimumbranchenormen is aangesloten bij veel voorkomende servicenormen 
in gemeentelijke kwaliteitshandvesten, geuite klachten, de meest afgenomen producten en diensten 
en inzicht in specifieke ondernemerswensen. Voor het ambitieniveau hebben de mediaan en de 
scores uit de Benchmark Publiekszaken als vertrekpunt gediend. 
Bij de vergunningen is aangesloten op de wettelijke termijn, bij klachten is het ambitieniveau 
scherper gesteld dan de wettelijke termijn. f 
De commissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid heeft advies uitgebracht over 
selectie en ambitieniveau, de minimumbranchenormen zijn op 6 juni 2010 vastgesteld door het 
VNG-bestuur. 

Meten en periodieke herijking 
Met ingang van 2011 wordt jaarlijks de voortgang gemeten via de Benchmark Publiekszaken in 
combinatie met Waarstaatjegemeente (voor gemeenten die niet meedoen aan de BPZ, dus 
eenmalige uitvraag van gegevens). Op basis van de meetresultaten zullen de minimumbranche
normen periodiek worden herijkt en eventueel aangepast, in de vorm van groeipaden met nieuwe 
normen of aangescherpte normen. Bij groeipaden in de richting van basis op orde (2015) kan 
worden gedacht aan eenmalige gegevensuitvraag, integrale dienstverlening en de inzet van 
mediationvaardigheden. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om kanaalintegratie, kanaal
synchronisatie en midoffice-functionaliteiten zoals een gegevens- en zakenmagazijn. Groeipaden 
voor 2020 zullen zich richten op ketensamenwerking. Voorstellen voor groeipaden zullen worden 
getoetst bij de achterban. 

Modelkwaliteitshandvest 
De minimumbranchenormen zijn opgenomen in een VNG-modelkwaliteitshandvest met de status 
van een modelverordening. Het modelkwaliteitshandvest is bedoeld om gemeenten te 
ondersteunen bij het opstellen van een gemeentelijk kwaliteitshandvest, waarin tenminste de 
minimumnormen zijn opgenomen. Het is aan de gemeenteraad om het modelkwaliteitshandvest 
vast te stellen als gemeentelijk kwaliteitshandvest, eventueel na aanpassing aan specifieke 
gemeentelijke wensen. Gemeenten kunnen op lokaal niveau hun ambities vormgeven en in het 
gemeentelijk kwaliteitshandvest desgewenst een kop bovenop de minimumbranchenormen zetten. 

Nadere toelichting op de minimumbranchenormen 
De VNG streeft er naar dat gemeenten in 2011 beschikken over een kwaliteitshandvest waarin 
tenminste de minimumbranchenormen zijn opgenomen. De VNG stimuleert dit door middel van 
deze ledenbrief en digitale informatie op de VNG-site. Het modelkwaliteitshandvest treft u aan in 
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bijlage 1, meer informatie over kwaliteitshandvesten en minimumbranchenormen vindt u op de 
VNG website. De minimumnormen hebben betrekking op de contactkanalen, dienstverlening op 
maat, aanspreekbaarheid in geval van klachten, enkele vaak aangevraagde vergunningen en 
meldingen. Hieronder een toelichting per categorie. 

1. De contactkanalen 
Bij de contactkanalen gaat het om minimumbranchenormen voorwacht- en doorlooptijden van de 
contactkanalen telefoon, brief, balie, e-mail en website. Voor het ambitieniveau is gebruik gemaakt 
van de Benchmark Publiekszaken. 
Voor de verdere doorontwikkeling van een goed functionerend KlantContactCentrum volgens de 
Antwoordbenadering is van belang dat de klant zelf kan kiezen welk contactkanaal hij gebruikt en 
dat hij ongeacht het contactkanaal hetzelfde, juiste antwoord krijgt. Daarvoor is nodig dat de 
informatie over de contactkanalen wordt geïntegreerd en gesynchroniseerd. Om statusinformatie te 
kunnen verstrekken aan burgers en ondernemers, moeten de basisadministraties (zie het Nationaal 
UitvoeringsProgramma e-overheid) en een zakenmagazijn (midoffice functionaliteit) 
op orde zijn. 

//. Dienstverlening op maat 
De minimumbranchenormen hebben betrekking op privacy en het toewijzen van een 
contactpersoon bij complexe vraagstukken. Maatwerk speelt bij het verstrekken van informatie, 
respecteren van privacy, bejegening en begrijpelijke taal. Maatwerk vereist professionaliteit en 
inlevingsvermogen. Ook voor gemeenten met adequate servicenormen staat of valt de klant
tevredenheid met de wijze waarop professionele dienstverleners er in slagen oplossingsgericht en 
mensgericht te werken. 

///. Aanspreekbaarheid in geval van klachten 
De minimumbranchenorm voor klachtenbehandeling is gesteld op 4 weken, dat is een 
aanscherping ten opzichte van de wettelijke termijn. Indien sprake is van een klachtadvies
procedure (dat wil zeggen dat een externe commissie adviseert over de klachtenbehandeling) dan 
wordt deze termijn gesteld op 8 weken. Achterliggende overweging was dat 6 weken wachten op 
een reactie wel erg lang is en dat het bij veel klachten sneller moet kunnen. 
Klachten over gemeentelijke dienstverlening kunnen inzicht bieden in verbeterpunten voor de 
organisatie. Het is zaak om klachten te benutten als bron voor managementinformatie en als 
feedback in de richting van bedrijfs -en werkprocessen. 

Indien een vergunning niet wordt verleend als gevolg van een belangenafweging, kan dat tot 
klachten leiden, ook als sprake is van een correcte procedure en een gemotiveerd besluit. Dit zijn 
kansrijke situaties voor het toepassen van mediationvaardigheden. In een vroege fase contact 
opnemen om afwegingen en besluiten toe te lichten kan het aantal bezwaar- en beroepsprocedures 
aanzienlijk reduceren. 
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IV. Enkele vaak aangevraagde vergunningen 
De voorgestelde minimumnormen voor omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning en 
evenmentenvergunning zijn conform de wettelijke termijn. Daarmee wordt aangesloten bij de 
ambities uit de 'Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen'. In het kader van de ontwikkeling van 
groeipaden wordt de optie open gehouden om op langere termijn deze normen aan te scherpen. 
De minimumbranchenormen voor het aanvragen van een lichte resp. reguliere bouwvergunning 
waren oorspronkelijk 6 resp. 12 weken. Invoering van de Wabo leidt er toe dat de lichte en reguliere 
bouwvergunning voortaan vallen onder het kopje 'omgevingsvergunning'. In dat kader worden alle 
benodigde vergunningen voor aanpassingen aan de (woon)omgeving zoals bouwen, slopen en 
kappen van groen, in één keer afgehandeld. Dat stelt eisen aan de samenwerking tussen betrokken 
afdelingen. De minimumbranchenormen worden gelijkgesteld aan de wettelijke termijn uit de Wabo. 
Voor een gecombineerd besluit volgens de reguliere procedure in het kader van de Wabo is de 
wettelijke termijn 8 weken. Indien wettelijk andere besluitvorming nodig is (bijvoorbeeld in geval van 
zes weken ter inzagelegging), neemt de afhandeling meer tijd in beslag. De termijn voor een besluit 
dat de uitgebreide procedure doorloopt, is dan maximaal 26 weken. Soms hanteren gemeenten 
voor een omgevingsvergunning die tot stand komt volgens de reguliere procedure een scherpere 
dan de wettelijke termijn (dit noemt men wel een 'flitsvergunning', bijvoorbeeld voor een dakkapel). 
Gebleken is dat aanvragers van vergunningen inzicht in de status van de vergunningaanvraag op 
prijs stellen. Dat vereist samenwerking tussen front- en backoffice (midofficefunctionaliteit, 
zaakgericht werken) en het op orde brengen van de basisadministraties (zoals GBA, zie NUP). 

V. Meldingen 
Meldingen kenmerken zich door een hoge frequentie; ze hebben betrekking op een scala aan 
onderwerpen zoals de openbare ruimte, grofvuil, wateroverlast, olie op het wegdek, omgevallen 
boom etc. Veel gemeenten zoeken formuleringen voor meldingen die aansluiten op de plaatselijke 
situatie. Voor de afdoening wordt vaak gedifferentieerd naar urgentie, bijvoorbeeld naar veilig, heel, 
schoon. De minimumbranchenormen hebben betrekking op de termijn van terugmelding aan de 
melder en een snelle reactie in geval van gevaar. 

Tot slot 
De VNG streeft er naar dat gemeenten in 2011 beschikken over een kwaliteitshandvest waarin 
tenminste de minimumbranchenormen zijn opgenomen. 
De VNG vraagt: 

1. aan gemeenten met een kwaliteitshandvest om het gemeentelijk kwaliteitshandvest te 
toetsen aan de minimumbranchenormen uit het VNG-modelkwaliteits-handvest. Indien 
het gemeentelijk kwaliteitshandvest op onderdelen in negatieve zin afwijkt van de 
minimumbranchenormen, dan vraagt de VNG om in 2011 het gemeentelijk 
kwaliteitshandvest aan te passen. 
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2. aan gemeenten zonder kwaliteitshandvest om in 2011 een gemeentelijk kwaliteits
handvest op te stellen waarin tenminste de minimumbranchenormen uit het 
modelkwaliteitshandvest zijn opgenomen. Uiteraard kunnen daarnaast andere 
servicenormen en/of scherpere servicenormen in het gemeentelijk kwaliteitshandvest 
worden opgenomen. 

Meer informatie over kwaliteitshandvesten, servicenormen en minimumbranchenormen treft u aan 
op de VNG-website onder 'beleidsveld gemeentelijke dienstverlening en iet/ gemeentelijke 
dienstverlening'. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Mr. R.J.M.M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 
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Bijlage 1: VNG-modelkwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening 

De gemeente streeft er naar de kwaliteitvan de dienstverlening aan haar burgers 
(inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente 
servicenormen opgesteld die duidelijk aangeven wat klanten mogen verwachten. 
De servicenormen in dit kwaliteitshandvest zijn concrete beloften over de producten en diensten 
van de gemeente. U treft ze hieronder aan. Als de gemeente deze beloften niet waarmaakt, mag u 
ons daarop aanspreken. 

/. De contactkanalen ^ 

Minimumbranchenorm Telefoon 

• Indien u belt naar ons centrale nummer (vermelden), nemen wij binnen 25 seconden de telefoon 
op. 

• Wij verbinden u maximaal 2 keer door. 

• Bij een terugbelafspraak nemen wij binnen 1 werkdag telefonisch contact met u op. 

• Na afloop van het gesprek krijgt u de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord/uw 

aanvraag is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist. 

Minimumbranchenorm Brief 

• Wij beantwoorden uw brief inhoudelijk binnen 6 weken na ontvangst. 

• U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarin wij aangeven 
- dat beantwoording binnen 6 weken zal plaatsvinden; 
- de behandelend ambtenaar of afdeling. 

• Indien behandeling binnen 6 weken niet mogelijk is, vermelden wij in de ontvangstbevestiging: 
- de reden waarom inhoudelijke beantwoording binnen 6 weken niet mogelijk is; 
- de termijn waarop beantwoording zal plaatsvinden; 
- de behandelende ambtenaar of afdeling. 

• U krijgt de gelegenheid aan te geven of uw vraag beantwoord is/uw aanvraag is afgehandeld. 
Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist. 

Minimumbranchenorm Balie 

• De wachttijd aan de balie is maximaal 15 minuten. 

• Heeft u een afspraak? Dan bedraagt de wachttijd maximaal 5 minuten. 

• Na afloop van uw bezoek krijgt u de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord/uw 
aanvraag is afgehandeld. Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist. 
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Minimumbranchenorm E-mail 
• U krijgt binnen 5 werkdagen een inhoudelijk antwoord. 

• U ontvangt binnen 2 werkdagen een behandelingsbericht, waarin wij aangeven: 
- dat beantwoording binnen 5 werkdagen zal plaatsvinden; 
- de behandelend ambtenaar of afdeling. 

• Indien behandeling binnen 5 werkdagen niet mogelijk is, vermelden wij in het 
behandelingsbericht: 
- de reden waarom inhoudelijke beantwoording binnen 5 werkdagen niet mogelijk is; 
- de termijn waarop beantwoording zal plaatsvinden; 
- de behandelende ambtenaar of afdeling. 

• U krijgt de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord /uw aanvraag is afgehandeld. 
Zo niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist. 

Minimumbranchenorm Website 

• De informatie op onze website is correct, actueel en begrijpelijk. 

• De indieningsvereisten voor vergunningen staan op onze website. 

• Wij zorgen er voor dat onze website toegankelijk is 

• U krijgt de gelegenheid aan te geven of uw vraag is beantwoord. Zo niet, dan kunt u 
terugmelden waarom niet. Wij proberen u dan alsnog naar tevredenheid van informatie te 
voorzien. Lukt dat niet, dan regelen wij desgewenst een afspraak met een specialist. 

//. Dienstverlening op maat 

Minimumbranchenorm privacy 

• Als u meer privacy wilt, is een gesprek in een aparte ruimte mogelijk. 

Minimumbranchenorm voor een contactpersoon 

• Bij complexe vraagstukken wijzen wij zo nodig een contactpersoon toe. 

///. Aanspreekbaarheid in geval van klachten 

Minimumbranchenorm klachtenbehandeling 

• Bent u niet tevreden over de wijze waarop de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid 
heeft gedragen, dan kunt u mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de gemeente. 
Wij geven per contactkanaal duidelijk aan hoe en waar u een klacht kunt indienen. 

• U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarin wordt aangegeven: 
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dat inhoudelijke beantwoording binnen 4 weken zal plaatsvinden, tenzij sprake is van een 
klachtadviesprocedure. In dat geval zal inhoudelijke beantwoording binnen 8 weken 
plaatsvinden; 
de behandelend ambtenaar of afdeling, 

(nb. dit is een aanscherping en opzichte van de wettelijke termijn van 6 weken) 

IV. Enkele vaak aangevraagde vergunningen 

Minimumbranchenorm omgevingsvergunning 
De minimumbranchenormen voor het aanvragen van een lichte resp. reguliere bouwvergunning 
waren oorspronkelijk 6 resp. 12 weken. Invoering van de Wabo leidt ertoe dat de lichte en reguliere 
bouwvergunning voortaan vallen onder het kopje 'omgevingsvergunning'. In dat kader worden alle 
benodigde vergunningen voor aanpassingen aan de (woon)omgeving, zoals bouwen, slopen en 
kappen van groen, in één keer afgehandeld. De minimumbranchenorm wordt gelijkgesteld aan de 
wettelijke termijn uit de Wabo. Dit resulteert in de volgende (aangepaste) minimumbranchenormen: 
• Binnen 8 weken na indiening van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning, nemen wij een 

beslissing (gecombineerd besluit volgens de reguliere procedure Wabo). 

• Indien wettelijk andere besluitvorming nodig is (bijvoorbeeld in geval van zes weken ter 
inzagelegging), neemt de afhandeling meer tijd in beslag. In dat geval nemen wij binnen 26 
weken na indiening van uw aanvraag een beslissing. 

Minimumbranchenorm drank- en horecavergunning (cf. minimumbranchenorm en wettelijke 
norm Awb) 

• Binnen 12 weken na indiening van uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning, nemen 
wij een beslissing. 

Minimumbranchenorm evenementenvergunning 

• Wij hanteren standaardtermijnen voor het verlenen van een evenementenvergunning en 
publiceren die (op onze website). 

• Indien van deze termijn wordt afgeweken, ontvangt u daarover tijdig bericht. 

V. Meldingen 

Minimumbranchenorm meldingen 

• uiterlijk binnen 2 werkdagen melden wij terug wat er met uw melding gebeurt; 

• In geval van gevaar, kans op schade en letsel wordt binnen 24 uur actie ondernomen. 
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