Wensen en behoeften rondom
de loketten in Rijssen-Holten
Een bundeling van een onderzoek onder het RijssenHoltenpanel en een onderzoek onder loketbezoekers
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Samenvatting
Onderzoek onder het Rijssen-HoltenPanel
Bezoek loket of receptie
Sinds november 2016 heeft 86% van de inwoners een bezoek aan de loketten of de receptie
gebracht: 70% van de inwoners minder dan vier keer en 16% meer dan vier keer. Mensen brachten
hun laatste bezoek vooral aan het loket in Rijssen (83%). De meeste bezoekers (91%) gingen naar het
loket burgerzaken. De meesten bezochten het loket om een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
aan te vragen (69%) en op te halen (71%). Een groot deel (71%) wist van tevoren bij welk loket ze
moesten zijn.

Afspraak maken
77% van de inwoners wist dat ze voor hun bezoek aan een loket een afspraak konden maken. Van de
mensen die dit wisten en sinds november 2016 een bezoek hebben gebracht aan de loketten of
receptie, heeft 38% bij hun laatste bezoek een afspraak gemaakt. Er zijn geen verschillen van
betekenis wanneer er naar de loketten onderling wordt gekeken. Een veelgenoemde reden om een
afspraak te maken, was dat men dan zeker wist niet te hoeven wachten (43%).
Van de mensen die wisten dat je een afspraak kon maken, heeft echter 62% geen afspraak gemaakt
bij hun laatste bezoek. De redenen daarvoor zijn divers; mensen hadden het van te voren niet
bedacht (30%), wisten niet of ze het zouden redden (25%) of houden niet van afspraken (17%).
44% van alle inwoners komt het liefst zonder afspraak naar het gemeenteloket. Een kleiner deel
(25%) komt het liefst wel met afspraak.

Gewenste bezoekdagen en -tijden
Met afspraak loket Rijssen
Voor 43% van de inwoners maakt het niet uit wanneer zij voor een afspraak terecht kunnen bij het
loket Rijssen. Ze kunnen een afspraak meestal wel inplannen. De inwoners die wel een voorkeur
hebben om op bepaalde tijdsblokken een afspraak te maken bij het loket in Rijssen (57%), doen dit
het liefst op een donderdagavond (61%). Van de inwoners die voorkeur hebben voor een tijdsblok
tussen 8.00u en 10.00u, komt 54% het liefst tussen 8.00 en 8.30.
Zonder afspraak loket Rijssen
Voor 36% van de inwoners maakt het niet uit wanneer zij zonder afspraak terecht kunnen bij het
loket Rijssen. Inwoners die voorkeur hebben om op bepaalde tijdsblokken zonder afspraak te komen
bij het loket in Rijssen (64%), doen dit ook het liefst op een donderdag avond (65%). 27% kiest
Van hen komt 48% het liefst tussen 8.00
en 8.30.
Loket Holten
Van de inwoners uit Holten gaat 90% het liefst naar het loket in Holten. De voornaamste reden is dat
ze meer tijd kwijt zijn als ze naar Rijssen zouden moeten gaan (90%). 49% van de Holtenaren heeft
voorkeur voor bepaalde tijdstippen om het loket in Holten op afspraak te bezoeken. Ook bij hen is de
donderdagavond populair (59%). 32% kiest minimaal één tijdsblok tussen 8.00 en 10.00
ochtends. Van hen komt 41% het liefst tussen 8.00 en 8.30.
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Openingstijden aansluiten bij voorkeuren inwoners, maar zonder extra kosten
Ruim driekwart (76%) van de inwoners vindt dat de gemeente moet proberen aan te sluiten bij de
voorkeur van de inwoners als het gaat om openingstijden, maar alleen als daar geen extra kosten aan
verbonden zijn.

Begrijpelijkheid huidige openingstijden
Aan inwoners is een casus ten aanzien van de openingstijden van de loketten voorgelegd. 30% wist
het goede antwoord te geven. Ondanks dat slechts 30 procent het correcte antwoord weet te geven,
zegt toch 58% de openingstijden duidelijk en overzichtelijk te vinden, 32% vindt het niet duidelijk en
overzichtelijk en 10% heeft geen mening.
Op sommige momenten kunnen inwoners alleen op afspraak bij het loket komen. 33% van de
inwoners kwam wel eens tijdens deze momenten zonder afspraak, 11% van de inwoners kon alsnog
geholpen worden. 22% moest op een later tijdstip terugkomen. Van hen heeft 55% een afspraak
gemaakt voor een later moment, 32% is op een later moment zonder afspraak nog een keer terug
gekomen en 13% is niet meer terug gekomen. Wat ze wilden doen, hebben ze nog steeds niet
gedaan. Niemand heeft de afspraak digitaal afgehandeld.

Regelen zaken via loket of internet
48% van alle inwoners geeft aan eenvoudige zaken het liefst via internet te regelen. Voor
ingewikkelde zaken komen zij graag langs. 25% komt het liefst naar het loket, 23% regelt het liefst zo
veel mogelijk via internet. De mensen die een voorkeur hebben om naar het loket te gaan, doen dit
vooral omdat ze dan vragen kunnen stellen en uitleg krijgen (62%). Ook vinden zij het persoonlijke
contact prettig (62%). Wanneer we kijken naar alle inwoners, dan zegt dus 17% dat ze graag naar het
loket gaan om vragen te stellen en uitleg te krijgen en zegt 17% van alle inwoners dat ze graag naar
het loket gaan vanwege het persoonlijk contact.

Onderzoek onder bezoekers van de loketten
Bezoekdoel loketten
Aan de bezoekers van de verschillende loketten is gevraagd wat de reden was voor hun bezoek aan
het loket. Bezoekers van het loket Burgerzaken komen voornamelijk hun paspoort/id/rijbewijs
aanvragen (62%), bij het loket Sociaal Plein worden vooral bijzondere bijstand (26%) of een uitkering
(29%) aangevraagd. Een relatief groot deel (40%) van de bezoekers van het loket Sociaal Plein gaf aan
een andere bezoekreden te hebben dan één van de vijf veelvoorkomende bezoekredenen.
Bij het loket Ruimte komen de meeste bezoekers om informatie over bestemmingsplannen aan te
vragen (30%) en voor omgevingsvergunningen (17%). De receptie wordt voornamelijk bezocht om
hondenpoepzakjes op te halen (95%). De bezoekdoelen van deelnemers aan het onderzoek komen
tamelijk goed overeen met de bezoekdoelen van alle loketbezoekers van de gemeente Rijssen-Holten
in 2018. De deelnemers aan het onderzoek zijn daarmee qua bezoekdoel representatief voor alle
loketbezoekers.

Voorkeuren voor loket of online zaak regelen
Aan de bezoekers is gevraagd waarom zij naar het loket zijn gekomen en niet online hun zaak hebben
geregeld. De twee voornaamste redenen zijn dat dit online niet mogelijk was (47%) en dat
persoonlijk contact prettig gevonden wordt (24%). 64% van de bezoekers geeft aan ook na keuze de
voorkeur te hebben voor het fysiek bezoeken van het loket.
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Redenen wel of niet op afspraak komen
Bijna 1 op de 3 bezoekers heeft vooraf een afspraak gemaakt; 68% maakte geen afspraak. Redenen
om van te voren een afspraak te maken waren: dit tijdstip kon alleen op afspraak (32%), minder lang
hoeven wachten (30%) en beter kunnen combineren met andere afspraken (23%).
Bezoekers die van te voren geen afspraak hebben gemaakt, hebben dit voornamelijk niet gedaan
, van te voren moeilijk kunnen inschatten hoe laat ze ergens
kunnen zijn (25%) of een andere reden (29%).

Wachten voor afspraak
69% van de bezoekers geeft aan niet te hebben hoeven wachten voor hun afspraak, 30% geeft aan
dat ze even gewacht hebben. Slechts 1% zegt te hebben moeten wachten en dat dit voor hun gevoel
te lang duurde.

Conclusies
De belangrijkste bevindingen uit beide onderzoeken leiden tot de volgende conclusies:
Voor een deel van de inwoners is verdere digitalisering van diensten wenselijk, met name bij
eenvoudige zaken
Behoefte aan persoonlijk contact blijft, zeker voor complexe zaken
Meerderheid inwoners loopt liefst binnen zonder afspraak, maar voor aanzienlijk deel ook
prima als ze afspraak moeten maken
Avonden en zaterdagochtend zijn bij inwoners favoriete momenten voor een bezoek aan het
fysieke loket, maar de inwoner wil liever niet extra betalen voor openingstijden die meer
aansluiten bij hun voorkeuren
De beschrijving van de openingstijden van de loketten is niet eenduidig
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1. Inleiding
Inleiding
In het gemeentehuis in Rijssen-Holten is het op sommige momenten alleen mogelijk om een bezoek
aan een van de vier loketten (Burgerzaken, Ruimte, Sociaal Plein of receptie) te brengen na het
maken van een afspraak. Op andere tijdstippen kun je ook terecht zonder afspraak. De gemeente is
benieuwd naar de mening en wensen van de inwoners hierover. Daarom is er eind februari 2019 een
peiling onder het Rijssen-HoltenPanel gehouden. Daarnaast is er medio maart 2019 een onderzoek
uitgevoerd onder bezoekers van de loketten. Zij zijn gevraagd een kort vragenkaartje in te vullen. De
resultaten van de peiling en het onderzoek bij de publieksbalies gebruikt de gemeente om te bepalen
hoe ze verder gaan met het werken op afspraak en met de openingstijden die daarbij horen.

Peiling Rijssen-HoltenPanel
Eind februari 2019 is de vragenlijst uitgezet onder 869 leden van het Rijssen-HoltenPanel. De peiling
is door 469 panelleden ingevuld, dit is een respons van 54 procent. Achteraf is terug gewogen naar
de populatie (inwoners van Rijssen-Holten vanaf 18 jaar) op woonplaats, leeftijdsgroep en geslacht.
Daarmee zijn de resultaten van het Rijssen-HoltenPanel in hoge mate representatief voor alle
inwoners van Rijssen-Holten vanaf 18 jaar. Wel moet bij het interpreteren van de resultaten over
online dienstverlening er rekening mee worden gehouden dat in het panel alleen digivaardige
inwoners zitten. Je moet namelijk als lid van het Rijssen-Holtenpanel in staat zijn een online
vragenlijst in te vullen. Hierdoor zijn de resultaten rondom voorkeuren voor online dienstverlening
mogelijk iets vertekenend.

469 Inwoners uit de gemeente RijssenHolten hebben meegepraat

Onderzoek bij loketten
Tussen 26 februari en 19 maart 2019 hebben de loketmedewerkers van alle vier loketten in Rijssen
en Holten (Receptie, Sociaal Plein, Ruimte en Burgerzaken) vraagkaartjes uitgedeeld aan bezoekers
van de loketten. De kaartjes zijn alle dagen van de week tijdens alle openingstijden uitgedeeld. De
vraagkaartjes konden direct ingevuld en ingeleverd worden in een box. In totaal hebben 226
bezoekers van het loket een vraagkaartje ingevuld. In de maand maart hebben in totaal 1.530
inwoners één van de gemeentebalies bezocht, naar schatting betreft dit 1.090 inwoners in de
onderzoeksperiode. Hiermee heeft ongeveer 21 procent van de bezoekers deelgenomen aan het
onderzoek. Daarnaast hebben 20 bezoekers van de receptie een vraagkaartje ingevuld. Voor de
receptie is onbekend hoeveel bezoekers hier in totaal zijn geweest. In het onderzoek zijn bezoekers
van het loket ruimte iets oververtegenwoordigd en het loket Burgerzaken iets
ondervertegenwoordigd. Hier hebben wij middels een weging voor gecorrigeerd. De resultaten van
dit onderzoek zijn hiermee representatief voor alle loketbezoekers. Tabel 1 toont een
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responsoverzicht van het onderzoek loketten versus de totale bezoekersaantallen van de loketten in
2018. De respons wordt hier afgezet ten opzichte van de bezoekersaantallen van geheel 2018, om zo
inzicht te krijgen in de representativiteit van de onderzoeksgroep.
Tabel 1 Respons onderzoek loketten, versus de totale bezoekersaantallen van de loketten in 2018
Respons onderzoek
Type loket

Jaarlijkse bezoekersaantallen

Aantal
deelnemers
onderzoek

Percentage
deelnemers per
loket

Aantal bezoekers
in 2018

Percentage
bezoekers in 2018 **

Sociaal plein

42

19%

5.170

20%

Ruimte

24

11%

1.186

4%

Burgerzaken

160

71%

19.896

76%

Subtotaal

226

100%

26.252

100%

Receptie*

20

onbekend

onbekend

Totale respons

246

-

-

* Hiervoor zijn geen bezoekersgegevens bekend
** Afgeleid uit de bezoekersregistratie van de gemeente Rijssen-Holten

Korte toelichting significantie
In deze rapportage is gebruik gemaakt van significantietoetsen. Significantie is een belangrijke term
in onderzoek. Het geeft aan of een verschil tussen uitkomsten echt is of ontstaan door toeval.
Wanneer er tussen groepen significante verschillen bestaan dan wordt dat in de tekst aangegeven

Leeswijzer
In de hoofdstukken 2 tot en met 6 komen de uitkomsten van de peiling onder het inwonerpanel aan
bod. Hoofdstuk 7 gaat in op de resultaten van het onderzoek onder bezoekers van de loketten.
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt gekeken naar het laatste bezoek van inwoners aan de
loketten of receptie en in hoofdstuk 3 naar het werken op afspraak. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4
gekeken naar de gewenste bezoekdagen en -tijden voor zowel Rijssen (met en zonder afspraak) als
Holten en komt in hoofdstuk 5 de begrijpelijkheid en duidelijkheid van de huidige openingstijden aan
bod en in hoofdstuk 6 de manier waarop mensen het liefst hun zaken willen regelen. Hoofdstuk 7
beschrijft de uitkomsten van het bezoekersonderzoek; waar komen bezoekers voor en waarom
hebben ze wel of geen afspraak gemaakt.
In sommige van de figuren in dit rapport komen de totaalpercentages boven de 100% uit. Dit komt
omdat mensen meerdere antwoorden konden aanvinken. Bij de figuren wordt middels
het
aantal deelnemende personen per vraag weergegeven. Dit aantal kan per vraag verschillen, omdat
niet alle mensen alle vragen hebben ingevuld.
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2. Bezoek loketten of receptie
Merendeel heeft sinds november 2016 een bezoek gebracht aan de loketten of receptie
Sinds november 2016
Aan de inwoners is
gevraagd of zij sinds dit moment een bezoek aan één van de loketten of de receptie gebracht
hebben. 70% van de inwoners heeft sinds november 2016 minder dan vier keer een bezoek aan de
loketten of de receptie gebracht, 16% meer dan vier keer. 14% heeft geen bezoek gebracht, zie figuur
1.
Figuur 1

Bezoek loketten of receptie sinds november 2016 (n=468)

14%
16%
70%

Ja, minder dan 4x

Ja, 4x of vaker

Nee

Loket burgerzaken meest bezocht
Van de bezoekers heeft het merendeel de laatste keer een bezoek aan het loket in Rijssen gebracht
(83%). 17% bezocht het loket in Holten. Het loket burgerzaken werd hierbij het meest bezocht (91%).
Een groot deel (71%) wist van tevoren bij welk loket ze moesten zijn.
Figuur 2
Loket dat panelleden de laatste keer bezochten, van de panelleden die sinds
november 2016 een loket in de gemeente Rijssen-Holten bezocht hebben (n=395)
Loket Burgerzaken

91%

Loket Ruimte

13%

Loket Receptie

11%

Loket Sociaal Plein

7%
0%

10%

20%

30%

40%
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Als er gekeken wordt naar de reden van bezoek, valt een duidelijke top twee op. 71% van de
respondenten geeft aan het loket te hebben bezocht voor het ophalen van een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs. 69% vroeg een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aan. In figuur 3 zijn
de redenen van bezoek weergegeven, mensen konden meerdere opties aanvinken. Hieruit valt op te
maken dat een groot deel van de bezoekers dus voor een identificatiebewijs komt en voor de rest de
bezoekredenen zeer uiteenlopen. De categorie Anders bestaat uit een aantal zeer diverse en
specifieke bezoekredenen.
Figuur 3

Redenen bezoek loket of receptie, meerdere antwoorden mogelijk (n=398)
Paspoort / identiteitskaart / rijbewijs ophalen

71%

Paspoort / identiteitskaart / rijbewijs aanvragen

69%

Anders

10%

Hondenpoepzakjes

7%

Omgevingsvergunning (voor bouwen, slopen of kappen)

5%

Verhuizing doorgeven

4%

Ja/nee-sticker

4%

Informatie over bestemmingsplan

4%

Afvalpas

4%

Geboorte of erkenning van een kind

3%

Hulp bij zorg (Wmo) / taxivervoer

3%

Bijzondere bijstand

1%

Huishoudelijke hulp aanvragen

1%

Voorzieningen voor minima (langdurigheidstoeslag /
vergoeding duurzaam / jeugdsportfonds)

1%

Uitkering aanvragen

0%

Hulp bij schulden
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3. Afspraak maken

Bij de gemeente Rijssen-Holten kun je zowel met als zonder afspraak één van de loketten bezoeken.
Als je een afspraak maakt, weet je precies hoe laat je aan de beurt bent. Je kunt ook spontaan
binnenlopen in het gemeentehuis. Het precieze moment wanneer je aan de beurt bent is dan niet
bekend.

Merendeel weet dat je een afspraak kunt maken voor het bezoek aan een loket
Aan alle inwoners is gevraagd of ze weten dat je een afspraak kunt maken voor het bezoek aan de
gemeente, 77% wist dit. Van de mensen die dit wisten en sinds november 2016 een bezoek hebben
gebracht aan de loketten of receptie, heeft 38% bij hun laatste bezoek een afspraak gemaakt.
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Er zijn geen verschillen van betekenis wanneer er naar de loketten onderling wordt gekeken.
Figuur 4

Heeft een afspraak gemaakt bij het laatste bezoek, onder de inwoners die wisten dat
dit mogelijk was (n=283)

38%
62%

Ja

Nee

Inwoners geven vooral aan een afspraak te maken omdat ze dan zeker weten dat ze niet hoeven te
wachten (43%)
ds komen en dat kan alleen op afspraak. Voor 28%
was het bezoek dan beter te combineren met andere persoonlijke afspraken, zoals werk. 22% geeft
Meer dan de helft (53%) van de inwoners die een andere reden hebben
opgegeven, dachten dat je een afspraak moest maken. Per loket zijn er geen verschillen van
betekenis gevonden in de redenen die men aangeeft.
Figuur 5

Redenen afspraak maken, meerdere antwoorden mogelijk (n=96)

Omdat ik dan zeker weet dat ik niet hoef te wachten

43%
29%

Omdat ik het bezoek dan beter kan combineren met
andere persoonlijke afspraken (bijv werk)

28%

Anders

22%

Omdat ik anders misschien zou vergeten om naar het
gemeentehuis te gaan

7%

Omdat ik het bezoek dan beter kan combineren met
andere afspraken bij de gemeente

0%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Van de mensen die wisten dat je een afspraak kon maken, heeft echter 62% geen afspraak gemaakt
bij hun laatste bezoek. De redenen daarvoor zijn divers; 30% geeft aan van te voren niet bedacht te
hebben om te gaan. 25% wist niet van te voren of ze het zouden redden en 17% houdt niet van
afspraken. 32% geeft als
Van de inwoners die een andere reden hadden om
geen afspraak te maken, geeft 24% aan dat het (toen) niet nodig was, 22% dat ze bekend is met de
openingstijden en 18% dat ze niet wist dat je een afspraak moest maken. Mensen die de receptie
bezoeken geven in vergelijking tot bezoekers van het loket burgerzaken significant vaker als reden op
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dat ze van te voren niet hadden bedacht dat ze zouden gaan (63% versus 28%). Verder zijn er per
loket geen verschillen van betekenis gevonden.
Figuur 6

Redenen geen afspraak maken, meerdere antwoorden mogelijk (n=185)
Anders

32%

Ik had niet van te voren bedacht dat ik zou gaan

30%

Omdat ik niet van te voren wist of ik het zou redden

25%

Ik houd niet van afspraken

17%
0%

10%

20%

30%

40%

Iets minder dan de helft van de inwoners (44%) komt het liefst zonder afspraak naar het
gemeenteloket. Een kleiner deel (25%) komt het liefst wel met afspraak. De resterende 31% van de
inwoners maakt het niet uit.
Figuur 7

Voorkeur wel/geen afspraak maken voor bezoek aan gemeentelijk loket (n=460)

25%

31%

44%

wel afspraak

geen afspraak

4. Gewenste bezoekdagen en -tijden

geen voorkeur

Op dit moment zijn er een aantal tijdsblokken in de week waarop inwoners het loket kunnen
bezoeken. Er zijn daarnaast ook tijdsblokken waarop inwoners zonder afspraak naar het loket kunnen
komen. Zowel in Holten als in Rijssen is de donderdagavond de avondopenstelling tussen 18.00u en
20.00u (op afspraak). In Holten kan men net als in Rijssen terecht voor burgerzaken en het sociaal
plein. Voor het loket ruimte kunnen inwoners alleen in Rijssen terecht.
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Ongeveer vier op de tien inwoners heeft geen voorkeur voor openingstijden van loket
Rijssen
Aan alle inwoners is gevraagd of ze voorkeuren hebben voor bepaalde tijdstippen als zij naar het
loket in Rijssen gaan. Van alle inwoners heeft 57% voorkeur voor bepaalde tijdstippen om op
afspraak te komen. De overige 43% kan een afspraak meestal wel inplannen. Voor een bezoekje aan
het loket Rijssen zonder afspraak, heeft een groter deel, namelijk 64% voorkeur voor bepaalde
tijdstippen.
Figuur 8a Wel/geen voorkeur voor bepaalde
tijdstippen voor een afspraak bij loket Rijssen
(n= 458)

Figuur 8b Wel/geen voorkeur voor bepaalde
tijdstippen om zonder afspraak binnen te lopen
bij loket Rijssen (n=456)

36%

43%
57%

Ja

64%

Nee, kan meestal wel inplannen

Ja

Nee, ik kan meestal wel.

Op afspraak bij loket Rijssen: liefst op een doordeweekse avond of zaterdagochtend tussen
10u en 12.00u
De inwoners die voorkeur hebben voor bepaalde tijdsblokken om een afspraak te maken bij het loket
Rijssen hebben maximaal vijf tijdsblokken in de week gekozen die hen het best uitkomen. Zij konden
hierbij kiezen ui
s avonds, van maandag
tot en met zaterdag. Voor 2% van de inwoners met een voorkeur zijn alle voorgestelde tijdsblokken
erg moeilijk in te plannen.
De 57% van de inwoners voor wie het wel van belang is wanneer ze een afspraak kunnen maken,
hebben een voorkeur voor een doordeweekse avond. Hierbij is de donderdagavond favoriet: 61%.
Verder valt op dat de zaterdag, een dag waarop veel mensen vrij zijn, alleen tussen 10.00u en 12.00u
voor een relatief groot deel (26%) van de inwoners een geschikt moment is. Voor openstelling op
doordeweekse dagen en zaterdagopenstelling op overige tijdstippen is minder belangstelling.
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Tabel 2

Voorkeursmomenten voor een bezoek aan loket Rijssen op afspraak onder inwoners
van gemeente Rijssen-Holten met een voorkeur (max 5 voorkeursmomenten per
persoon, n=237)
maandag
dinsdag
woensdag donderdag vrijdag
zaterdag
8.00u-10.00u
14%
8%
10%
8%
10%
8%
10.00u-12.00u
8%
8%
10%
5%
10%
26%
12.00u-14.00u
3%
3%
3%
3%
3%
9%
14.00u-16.00u
5%
6%
7%
4%
5%
7%
16.00u-18.00u
9%
8%
9%
10%
8%
2%
18.00u-20.00u
33%
41%
44%
61%
27%
2%

Op dit moment is het mogelijk om vanaf 8.30u een afspraak te maken bij het loket in Rijssen. Van de
inwoners die voorkeur hebben voor één of meerdere van de tijdsblokken tussen 8.00u en 10.00u
komt iets meer dan de helft (54%) het liefst tussen 8.00u en 8.30u. Een derde (33%) vindt het prima
om na 8.30u te komen en 13% heeft geen voorkeur.

Zonder afspraak bij loket Rijssen: ongeveer gelijk beeld aan voorkeuren als bij een bezoek
met afspraak
De 64% van de inwoners die voorkeur heeft voor een bepaald tijdstip om zonder afspraak bij het
loket in Rijssen binnen te lopen, hebben ook hiervoor maximaal 5 voorkeursmomenten aangegeven.
Wanneer het gaat om bezoeken aan het loket Rijssen zonder afspraak, zijn de voorkeursmomenten
vergelijkbaar met de voorkeursmomenten mét afspraak. Ook hierbij zijn de doordeweekse avonden
favoriet en de zaterdagochtend tussen 10.00u en 12.00u. Daarnaast is voor de vrije inloop ook de
donderdagmiddag tussen 16.00u en 18.00u relatief populair.
Tabel 3

Voorkeursmomenten voor een bezoek aan loket Rijssen zonder afspraak onder
inwoners van gemeente Rijssen-Holten met een voorkeur (max 5 voorkeursmomenten
per persoon, n=250)
maandag
dinsdag
woensdag donderdag vrijdag
zaterdag
8.00u-10.00u
11%
8%
7%
7%
11%
10%
10.00u-12.00u
6%
7%
10%
6%
10%
30%
12.00u-14.00u
3%
3%
4%
3%
3%
10%
14.00u-16.00u
8%
7%
11%
5%
9%
9%
16.00u-18.00u
11%
9%
13%
18%
12%
3%
18.00u-20.00u
28%
33%
38%
65%
21%
1%

Van de inwoners van Rijssen-Holten met een voorkeur om op een specifiek tijdsblok binnen te lopen,
kiest 27% minimaal één van de ochtendblokken tussen 8.00u en 10.00u.
Iets minder dan de helft (48%) van deze inwoners met een voorkeur voor een ochtend tussen 8.00u
en 10.00u, komt het liefst tussen 8.00u en 8.30u. Ruim een op de drie (34%) vindt het prima om na
8.30u te komen en 18% heeft geen voorkeur.

Negen op de tien Holtenaren het liefst naar loket Holten
Van de inwoners uit Holten gaat 90% het liefst naar het loket in Holten. Een klein deel, namelijk 5%
gaat liever naar het gemeentehuis in Rijssen en de laatste 5% maakt het niet uit. De inwoners die
liever naar het loket Holten gaan, geven aan dat ze meer tijd kwijt zijn als ze naar Rijssen zouden
moeten gaan (90%), voor 4% geldt dat ze met het openbaar vervoer moeten gaan en 1% kan
helemaal niet zelfstandig in Rijssen komen. Daarnaast heeft 19% nog een andere reden waarom zij
liever naar het loket in Holten gaan. Een veelgenoemde reden is dat ze in Holten wonen. De kleine
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groep Holtenaren die liever naar het loket Rijssen gaat, noemt als redenen: de ruimere
openingstijden, zonder afspraak terecht kunnen of handig omdat men hier toch al regelmatig is.
Figuur 9

Voorkeursloket voor inwoners uit Holten (n=125)

5% 5%

90%

liever naar loket Holten

liever naar gemeentehuis Rijssen

Maakt niet uit

Ongeveer de helft van de Holtenaren maakt het niet uit wat de openingstijden van loket
Holten zijn
Van de Holtenaren heeft 49% voorkeur voor bepaalde tijdstippen om het loket in Holten op afspraak
te bezoeken. Een even groot deel kan een afspraak meestal wel inplannen en heeft geen voorkeur
voor bepaalde tijdstippen. De resterende 2% spreekt geen voorkeur uit, omdat ze toch liever naar
Rijssen gaan.
Figuur 10

Wel/geen voorkeur voor bepaalde tijdstippen voor een afspraak bij loket Holten
(n=125)
2%

49%

49%

Ja

Nee, ik kan meestal wel inplannen

Niet van toepassing, ik ga liever naar Rijssen

De helft van de Holtenaren heeft voorkeur voor een bepaald tijdstip en dan wel het liefst de
avonden of zaterdagochtend tussen 10.00u en 12.00u
De 49% van de Holtenaren die voorkeur heeft voor een bepaald tijdstip voor een afspraak bij het
loket Holten, hebben hiervoor maximaal 5 voorkeursmomenten aangegeven.
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Wanneer het gaat om bezoek aan het loket Holten met afspraak, zijn de voorkeursmomenten
vergelijkbaar met de voorkeursmomenten voor het loket Rijssen. Ook hierbij zijn de doordeweekse
avonden favoriet en de zaterdagochtend tussen 10.00u en 12.00u. De donderdagavond is het meest
favoriete moment. Wat betreft momenten overdag is na de zaterdag, de woensdag het meest
populair.
Tabel 4

Voorkeursmomenten voor een bezoek aan loket Holten zonder afspraak onder
Holtenaren met een voorkeur (max 5 voorkeursmomenten per persoon, n=54)
maandag
dinsdag
woensdag donderdag vrijdag
zaterdag
8.00u-10.00u
14%
8%
12%
4%
11%
13%
10.00u-12.00u
7%
11%
16%
11%
7%
25%
12.00u-14.00u
0%
6%
6%
2%
4%
11%
14.00u-16.00u
7%
9%
12%
3%
9%
11%
16.00u-18.00u
3%
5%
10%
9%
10%
3%
18.00u-20.00u
25%
34%
43%
59%
25%
2%

Van de Holtenaren met een voorkeur voor afspraak op een specifiek tijdsblok, kiest 32% minimaal
één van de ochtendblokken tussen 8.00u en 10.00u. Van deze groep, zegt 41 procent graag tussen
8.00u en 8.30u te willen komen. De resterende 59 procent vindt na 8.30u ook prima.

Merendeel van inwoners wil niet extra betalen voor openingstijden die beter aansluiten bij
de voorkeuren van inwoners
Extra openingstijden kunnen ook extra kosten met zich meebrengen. Ruim driekwart (76%) van de
inwoners vindt dat de gemeente moet proberen aan te sluiten bij de voorkeur van de inwoners als
het gaat om openingstijden, maar alleen als daar geen extra kosten aan verbonden zijn. Een kwart
(24%) vindt dat de gemeente zo veel mogelijk moet proberen aan te sluiten bij de voorkeur van de
inwoners ook als dit extra kosten met zich meebrengt en de gemeentelijke belastingen daardoor
omhoog gaan.
Figuur 11

In hoeverre mogen beter aansluitende openingstijden extra geld kosten? (n=450)

24%

76%

Geen extra kosten gewenst

Mag wat extra kosten

14

5. Begrijpelijkheid huidige openingstijden
De gemeente Rijssen-Holten kent vier verschillende loketten
(Loket Burgerzaken, Loket Sociaal Plein, Loket Ruimte &
receptie), twee locaties en openingstijden met én zonder
afspraak. In hoeverre zijn de openingstijden voor de
verschillende locaties voor inwoners begrijpelijk? Om hier
inzicht in te krijgen is inwoners gevraagd voor een bepaalde
casus op te zoeken over het bezoek aan een loket.

Casus
Uw buurman laat op vrijdagochtend
een pasfoto maken en wil direct daarna
naar het gemeentehuis om een nieuw
paspoort aan te vragen. Tot hoe laat
kan hij dan terecht?
Antwoord: Hij kan op
vrijdagochtend tot 12.00u terecht
in het gemeentehuis, maar alleen
als hij een afspraak heeft gemaakt.

Drie op de tien inwoners (30%) wist het goede antwoord te
geven. Meer dan de helft van de inwoners (55%) gaf een
verkeerd antwoord en nog eens 15% wist het niet, of niet
zeker.
Figuur 12

Aandeel inwoners dat correct antwoord weet te geven op de vraag wanneer je op
vrijdag terecht kunt op het gemeentehuis voor een nieuw paspoort. (n=447)

Hij kan tot 12.00 uur terecht, maar alleen als hij een
afspraak heeft gemaakt.

30%

Hij kan tot 12.00 uur terecht in het gemeentehuis. Een
afspraak is niet nodig.

42%

Hij kan op vrijdag niet terecht, want dan is het
gemeentehuis gesloten.

13%

Ik weet het niet zeker

3%

Ik weet het niet

12%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ondanks dat slechts 30 procent het correcte antwoord weet te geven, zegt toch 58% de informatie
duidelijk en overzichtelijk te vinden, 32% vindt het niet duidelijk en overzichtelijk en 10% heeft geen
mening.
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Figuur 13

Duidelijkheid en overzichtelijkheid van de openingstijden (n=447)
10%

32%

Ja

58%

Nee

Geen mening

Een derde van de inwoners is wel eens langsgekomen zonder afspraak op momenten dat je
alleen met afspraak bij een loket kunt komen
Op sommige momenten, bijvoorbeeld in de middaguren, of op de donderdagavond, kunnen
inwoners alleen op afspraak bij het loket komen. Een derde (33%) van de inwoners kwam wel eens
tijdens deze momenten zonder afspraak: 11% van alle inwoners kon zonder afspraak alsnog
geholpen worden en 22% van alle inwoners moest op een later moment terug komen.
Figuur 14

Inwoners die wel eens langskomen zonder afspraak op momenten dat je alleen met
afspraak bij een loket kunt komen (n=446)

10%
22%
57%
11%

Nee nog nooit

Ja, maar ik kon toch geholpen worden

Ja, en ik kon niet geholpen worden

Ik weet het niet

Van de mensen die op een later moment terug moesten komen, heeft 55% een afspraak gemaakt
voor een later moment. 32% is op een later moment zonder afspraak nog een keer naar het
gemeentehuis gegaan en 13% is niet meer terug gekomen. Wat ze wilden doen, hebben ze nog
steeds niet gedaan. Niemand heeft de reden waarvoor ze langs wilden komen, digitaal afgehandeld.
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6. Regelen zaken via loket of internet
Aan alle inwoners is gevraagd hoe zij het liefst hun zaken regelen. Bijna de helft (48%) geeft aan
eenvoudige zaken het liefst via internet te regelen. Voor ingewikkelde zaken komen zij graag langs.
25% komt überhaupt het liefst naar het loket om iets te regelen of aan te vragen, echter 23% regelt
het liefst zo veel mogelijk via internet.
Figuur 15

Voorkeur van inwoners om hun zaken te regelen (n=446)

Ik regel eenvoudige zaken het liefst via internet, voor
ingewikkelde zaken kom ik graag langs

48%

Ik kom het liefst naar het loket om iets te regelen of
aan te vragen

25%

Ik regel het liefst zo veel mogelijk via internet

23%

Ik heb geen voorkeur

4%

Ik weet het niet

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De mensen die het liefst naar het loket gaan, doen dit vooral omdat ze dan vragen kunnen stellen en
uitleg krijgen (62%). Ook vinden zij het persoonlijke contact prettig (62%).
Figuur 16

Redenen van inwoners die een voorkeur hebben voor het bezoek van het loket,
meerdere antwoorden mogelijk (n=112)
Ik vind het persoonlijke contact prettig

62%

Dan kan ik vragen stellen / dan krijg ik uitleg

62%

Ik vind de website van de gemeente niet prettig

9%

Ik ben niet zo handig met de computer / internet

6%

Anders

4%

Dan ben ik er even uit

3%

Ik heb geen computer

1%
0%

10%
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7. Loketbezoekers over hun bezoek
De loketbezoekers zijn van alle leeftijden. Driekwart van de bezoekers woont in Rijssen en een kwart
in Holten. Figuur 17 toont de leeftijdsverdeling van de loketbezoekers. Figuur 18 toont de
woonplaats van de loketbezoekers
Figuur 17

Leeftijdsverdeling loketbezoekers (n=230)

25%

30%

19%
27%

16-29 jaar

Figuur 18

30-44 jaar

45-59 jaar

60 jaar en ouder

Woonplaats loketbezoekers (n=232)

25%

75%

Rijssen

Holten

Aan de bezoekers van de verschillende loketten is gevraagd wat de reden was voor hun bezoek aan
het loket. Zij konden hier kiezen uit een aantal veelvoorkomende bezoekredenen, of een categorie
anders (tabel 5). De bezoekdoelen van deelnemers aan het onderzoek komen tamelijk goed overeen
met de bezoekdoelen van alle loketbezoekers van de gemeente Rijssen-Holten in 2018 (zie bijlage 1,
logdata). De deelnemers aan het onderzoek zijn daarmee qua bezoekdoel representatief voor alle
loketbezoekers.
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Bezoek loket Burgerzaken
Van de bezoekers aan het loket Burgerzaken, vraagt het merendeel een paspoort/id/rijbewijs aan
(62%), gevolgd door documenten ophalen (23%).
Bezoek loket Sociaal Plein
Bezoekers van het loket Sociaal plein komen hier vooral voor bijzondere bijstand (26%) of een
uitkering (26%). Een relatief groot deel (40%) van de bezoekers gaf aan een andere bezoekreden te
hebben dan één van de vijf veelvoorkomende bezoekredenen.
Bezoek loket Ruimte
Bij het loket Ruimte is er geen duidelijke top 3 van bezoekdoelen aan te wijzen. De meeste bezoekers
komen om informatie over bestemmingsplannen aan te vragen (30%) en voor
omgevingsvergunningen (17%).
Bezoek Receptie
De receptie wordt voornamelijk bezocht om hondenpoepzakjes op te halen (95%).
Tabel 5
1.
2.
3.
4.

Bezoekredenen per loket

Loket burgerzaken
(n=159)
Paspoort/id/rijbewijs
aanvragen (62%)
Documenten ophalen
(23%)
Uittreksel of VOG
(5%)
Verhuizing melden
(3%)

Loket Sociaal Plein
(n=42)
1. Bijzondere
bijstand (26%)
2. Uitkering (26%)
3. Hulp bij zorg en
huishouden (5%)
4. Hulp bij zorg en
afstand (2%)

Loket Ruimte
(n=23)
1. Bestemmingsplan info
aanvragen (30%)
2. Omgevingsvergunning
aanvragen (17%)
3. Afvalpas (13%)

Receptie
(n=20)
1. Hondenpoepzakjes
ophalen (95%)
2. Ophalen Ja/Nee
brievenbussticker (5%)
3. Wachttijd weten (0%)

4. Uitweg of inrit melden
(13%)

5. Geboorte/erkenning
kind melden (1%)
6. Handtekening
legaliseren (0%)

5. Schulddienst (0%)

5. Ter inzage liggende
stukken inzien (9%)

4. Wist niet wat er bij de
zuil aangeklikt moest
worden (0%)
5. Afspraak maken bij één
van de lokette (0%)
6. Nummertje ophalen
voor afspraak bij loket
(0%)

Anders (7%)

Anders (40%)

Anders (17%)

Anders (0%)

Iets meer dan een derde van de bezoekers had zijn zaak liever online geregeld, zodat een
bezoek aan het gemeentehuis niet nodig was
Aan de bezoekers van de loketten is gevraagd of zij liever, in plaats van het loket te bezoeken, hun
zaak online hadden geregeld. 36% had liever zijn zaak online geregeld, de meerderheid van de
loketbezoekers, namelijk 64%, had de voorkeur voor het fysiek bezoeken van het loket (figuur 19).
Bezoekers van het loket Burgerzaken (43%) willen liever hun zaak online regelen dan bezoekers van
het loket Sociaal Plein (15%). Voor de overige loketten zijn geen verschillen waar te nemen.

19

Figuur 19

Voorkeuren voor loket of online zaak regelen (n=232)

36%
64%

Liever online regelen

Liever een bezoek aan het loket

Bijna kwart van de bezoekers vindt persoonlijk contact belangrijke reden om het loket te
bezoeken
De twee voornaamste redenen dat bezoekers naar het loket zijn gekomen en niet hun zaak online
hebben geregeld, is dat dit online niet mogelijk was1 (47%) en dat persoonlijk contact prettig
gevonden wordt (24%).
Als er gekeken wordt naar verschillen tussen de loketten, valt op dat bij het loket Sociaal plein (17%)
significant meer mensen aangeven dat zij vragen willen kunnen stellen dan bij het loket Burgerzaken
(4%). Bij de receptie (71%) geven mensen vaker dan bij het loket Sociaal plein (33%) en het loket
Ruimte (10%) aan dat zij het loket bezoeken, omdat zij hun vraag niet online kunnen afhandelen.
Voor de overige loketten zijn geen verschillen van betekenis waar te nemen.
Bezoekers die liever fysiek de loketten bezoeken, geven vaker als reden aan dat zij niet handig zijn
met internet (10%) en persoonlijk contact prettig vinden (32%), dan bezoekers die liever online hun
zaak hadden geregeld (respectievelijk 1% en 10%).

1

Voor lang niet alle producten is het mogelijk dit online te regelen. Zo moeten inwoners voor een paspoort, id
of rijbewijs altijd fysiek bij het loket verschijnen.
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Figuur 20

Redenen van bezoekers om naar het loket te gaan in plaats van de zaak online te
regelen (meerdere antwoorden mogelijk, n= 232)
Het kan niet online geregeld worden

47%

Ik vind persoonlijk contact prettig
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Ik heb er niet aan gedacht
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7%

Ik ben niet handig met internet
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Ik kon het niet vinden op de website van de gemeente
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Ongeveer 1 op de 3 bezoekers kwam op afspraak
Bijna 1 op de 3 bezoekers heeft vooraf een afspraak gemaakt; 68% maakte geen afspraak. Dit komt
overeen met het aandeel van alle loketbezoekers van de gemeente Rijssen-Holten in 2018 dat op
afspraak naar het loket komt (zie bijlage 1). De deelnemers aan het onderzoek zijn daarmee qua
wel/geen afspraak maken representatief voor alle loketbezoekers.
Bij de loketten onderling zijn geen verschillen van betekenis waar te nemen.
Figuur 21

Heeft voorafgaand aan bezoek afspraak gemaakt (n=205)
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68%

Ja

Nee
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50%

Van de bezoekers die van te voren een afspraak hebben gemaakt, geeft 32% als reden weer dat ze op
dit tijdstip alleen langs konden komen op afspraak. Ook het minder lang hoeven wachten (30%) en
het hierdoor beter kunnen combineren met andere afspraken (23%) worden veel genoemd. Als er
gekeken wordt naar de loketten onderling, valt op dat bezoekers van het loket Sociaal plein (80%)
vaker als reden aangeven dat ze een afspraak maken zodat ze minder lang hoeven wachten, dan
bezoekers van het loket Burgerzaken (25%). Verder zijn er geen verschillen van betekenis tussen de
verschillende loketten waar te nemen.
Figuur 22

Redenen wel afspraak maken (n=63)

Dit tijdstip kon alleen met afspraak
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Bezoekers die van te voren geen afspraak hebben gemaakt, hebben dit voornamelijk niet gedaan
5%). Daarnaast geeft 25% aan dat zij van te voren moeilijk
kunnen inschatten hoe laat ze ergens kunnen zijn. Een relatief groot deel (29%) van de bezoekers gaf
aan een andere reden te hebben om geen afspraak te maken. Er zijn geen verschillen van betekenis
voor de loketten onderling.
Figuur 23

Redenen geen afspraak maken (n=128)
Ik kwam spontaan langs

35%

Ik kan moeilijk van te voren inschatten hoe laat ik
ergens kan zijn

25%

Ik wist niet dat ik een afspraak kon maken

11%

Anders

29%
0%

5%
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Merendeel hoefde niet te wachten voor hij of zij aan de beurt was
Aan de bezoekers is gevraagd of zij hebben moeten wachten voordat ze aan de beurt waren. 69%
geeft aan van niet, 30% geeft aan dat ze even gewacht hebben. Slechts 1% zegt te hebben moeten
wachten en dat dit voor hun gevoel te lang duurde. Voor de loketten onderling zijn geen verschillen
waar te nemen. Tevens zijn er geen verschillen van betekenis gevonden in de ervaren wachttijd ten
aanzien van mensen die wel of geen afspraak hebben gemaakt.
Figuur 24 Wachten voor men aan de beurt is (n=211)
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8. Conclusie
Hieronder beschrijven we de belangrijkste bevindingen uit beide onderzoeken.

Voor een deel van de inwoners is verdere digitalisering van diensten wenselijk met name
rondom eenvoudige zaken
Een deel van de inwoners regelt graag haar zaken online in plaats van naar het loket te komen. Het
maakt hierbij wel uit of het relatief eenvoudige zaken betreft of complexere zaken.
De peiling onder het Rijssen-Holtenpanel laat zien dat bijna driekwart van de inwoners eenvoudige
zaken het liefst online regelt. Een kwart komt hiervoor liever naar het loket. Bij complexere zaken is
het precies omgekeerd. Deze regelt ongeveer een kwart van de inwoners het liefst online en
driekwart komt hiervoor het liefst naar het loket.
Het aandeel dat de voorkeur geeft aan online dienstverlening is mogelijk een overschatting van de
werkelijke situatie aangezien in het panel alleen digivaardige inwoners zitten. Je moet namelijk als lid
van het Rijssen-Holtenpanel in staat zijn een online vragenlijst in te vullen.
Onder baliebezoekers prefereert een relatief groter deel dan bij de inwonerpeiling het fysieke loket
boven online dienstverlening. Dit verschil is goed te verklaren. De bevraagde groep is immers anders.
Het Rijssen-Holtenpanel vertegenwoordigt namelijk alle inwoners, bij het loket treffen we alleen
inwoners die voor hun zaak naar het fysieke loket komen. De inwoners die hun zaak online regelen,
treffen we niet bij het loket. Iets meer dan een derde van de loketbezoekers geeft er de voorkeur aan
om zaken online te regelen, maar komt toch naar het loket. De belangrijkste reden is, dat hun zaak
niet digitaal geregeld kan worden.

Behoefte aan persoonlijk contact blijft, vooral bij complexere kwesties
Niet alle loketbezoekers komen hier omdat hun zaak niet online geregeld kan worden, er is nog
steeds een aanzienlijk deel van de loketbezoekers dat het persoonlijk contact belangrijk vindt (23
procent) of vragen wil kunnen stellen (7%). Uit de inwonerpeiling bleek dat bij complexere kwesties
driekwart van de inwoners liever langs gaat bij het loket.

Meerderheid inwoners loopt liefst binnen zonder afspraak, maar voor aanzienlijk deel ook
prima als ze afspraak moeten maken
Het merendeel van de inwoners maakt geen afspraak voor een bezoek aan het loket. Dit volgt zowel
uit het panelonderzoek als het onderzoek onder loketbezoekers en dit is ook terug te zien in de
gemeentelijke registratie van alle bezoeken in 2018.
Wanneer we aan inwoners via
wel of geen afspraak
heeft iets minder dan de helft (44%) expliciet de voorkeur om zonder afspraak binnen te lopen. De
overige inwoners hebben de voorkeur voor een afspraak of het maakt ze niet uit.
Ongeveer een op de tien loketbezoekers, komt zonder afspraak omdat ze niet wisten dat ze een
afspraak konden maken. Het grootste deel van de bezoekers zonder afspraak vindt het prettiger
omdat ze spontaan kunnen binnenlopen en omdat ze moeilijk vooraf kunnen inschatten hoe laat ze
bij het loket kunnen zijn. De belangrijkste reden om wel een afspraak te maken is dat men dan zeker
weet dat men niet hoeft te wachten. In de praktijk blijkt dit voordeel beperkt. Bijna alle
loketbezoekers (met én zonder afspraak) ervaren namelijk geen of een korte wachttijd.

24

Avonden en zaterdagochtend favoriet, maar inwoner wil liever niet extra betalen voor
openingstijden die meer aansluiten bij hun voorkeuren
Als inwoners naar het loket komen, dan is, ongeacht of ze wel of geen afspraak maken, de
donderdagavond favoriet, gevolgd door de woensdag- of dinsdagavond en dan de maandag- of
vrijdagavond of zaterdagochtend. Dit geldt zowel voor het loket Rijssen als Holten. Ruim driekwart
van de inwoners vindt dat de gemeente moet proberen aan te sluiten bij de voorkeur van de
inwoners als het gaat om openingstijden, maar alleen als daar geen extra kosten aan verbonden zijn.

Beschrijving openingstijden loketten niet eenduidig
De informatie over de openingstijden is niet eenduidig en begrijpelijk voor alle inwoners blijkt uit de
peiling onder inwoners. Dit blijkt uit het feit dat slechts een derde van de inwoners het goede
antwoord weet te geven op een casus over de huidige openingstijden van de loketten én het feit dat
een derde van de inwoners wel eens zonder afspraak kwam tijdens de openingstijden op afspraak.

25

Bijlage - Referentiegegevens op basis van de gemeentelijke registratie
van bezoekers over het jaar 2018
Tabel A Bezoeken per loket in 2018, absoluut en procentueel
Aantal bezoeken In procenten
Sociaal plein
Loket ruimte
Loket Burgerzaken

Totaal

5.170
1.186
19.896

19,7%
4,5%
75,8%

26.252

100%

Tabel B Bezoeken per loket op afspraak en via vrije inloop in 2018, absoluut en procentueel
In aantallen bezoeken
In procenten
Sociaal plein
Loket ruimte
Loket
Burgerzaken
Totaal

Op afspraak
148
159
8.400

Vrije inloop
5.022
1.027
11.496

8.707

17.545

Totaal
5.170
1.186
19.896

Op afspraak
3%
13%
42%

Vrije inloop
97%
87%
58%

26.252

33%

67%

Tabel C Afspraken per onderwerp per loket in 2018 *
Afspraak Inloop
Loket Burgerzaken

Totaal

Totaal
100%
100%
100%
100%

Percentage

Paspoort/Id/rijbewijs aanvragen
Documenten ophalen
Uittreksel of VOG aanvragen
Verhuizing melden
Geboorte/erkenning kind melden
Anders Burgerzaken

4.220
3.476
345
253
72
34

4.783
4.609
408
462
0
1.234

9.003
8.085
753
715
72
1.268

45%
41%
4%
4%
0%
6%

Totaal

8.400

11.496

19.896

100%

50
14
15
18
6
45

1.032
593
23
2.207
94
1.073

1.082
607
38
2.225
100
1.118

21%
12%
1%
43%
2%
22%

148

5.022

5.170

100%

73
39
19
6
6
16

292
229
42
214
17
233

365
268
61
220
23
249

31%
23%
5%
19%
2%
21%

159

1.027

1.186

100%

Loket Sociaal plein
Bijzondere bijstand
Hulp bij zorg en afstand
Hulp bij zorg en huishouden
Uitkering
Schulddienst
Anders sociaal plein

Totaal
Loket Ruimte
Omgevingsvergunning bouw, sloop, kap aanvragen
Bestemmingsplan info aanvragen
Ter inzage liggende stukken inzien
Afvalpas
Uitweg of inrit melden
Anders loket ruimte

Totaal

*De onderwerpcategorieën zijn ingedikt tov de originele registratie, om de vergelijking met de uitkomsten van
dit onderzoek te kunnen maken.
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