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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
De wijziging in de manier waarop het team Burgerzaken de inwoners van de gemeente Dinkelland van 
dienst gaat zijn. 
 
Ons besluit 
Met ingang van 1 april 2019 gaat het team Burgerzaken (deels) op afspraak werken, worden de 
openingstijden verruimd en wordt de avondopenstelling gewijzigd. 
 
Toelichting 
Het aanpassen van de dienstverlening van het team Burgerzaken aan de veranderende wensen van de 
inwoners van onze gemeente is een continue proces. Periodiek wordt (digitaal) de klanttevredenheid 
onderzocht onder de klanten van het team Burgerzaken. De veranderende wensen en de uitkomsten uit de 
onderzoeken zijn aanleiding om de wijze waarop het team Burgerzaken haar dienstverlening aan de 
inwoners van onze gemeente gaat aanbieden per 1 april 2019 aan te passen. 
 
Werken op afspraak 
Het team Burgerzaken gaat (deels) op afspraak werken; hierbij kan de inwoner zelf aangeven wanneer en 
op welk tijdstip hij of zij geholpen wil worden. Voordeel is dat er geen wachttijd is en hij of zij direct geholpen 
wordt door de vak-ambtenaar die inhoudelijk vragen kan beantwoorden. Het maken van een afspraak kan op 
verschillende manieren gedaan worden; 

• via de website, waarbij de inwoner direct ziet hoe laat hij of zij een afspraak heeft en wat hij of zij mee 

moet nemen naar de afspraak; 

• telefonisch, waarbij het telefoonteam de afspraak voor betrokken regelt en informatie verstrekt over 

wat moet worden meegenomen naar de afspraak. 

Inwoners met een afspraak kunnen zich melden bij een informatiezuil die in de hal van het gemeentehuis 
komt te staan. Inwoners zonder afspraak kunnen zich melden bij de receptie. De receptie maakt dan alsnog 
een afspraak. De receptie gaat deel uit maken van de balies. Hierdoor kunnen paspoorten, ID-kaarten en 
rijbewijzen door de receptie worden uitgereikt. 
Naast het werken op afspraak blijft het ook mogelijk om op bepaalde dagdelen zonder afspraak, dus "op vrije 
inloop" gebruik te maken van de dienstverlening van het team Burgerzaken. Er is dan wel kans dat men 
moet wachten of niet direct door de vak-ambtenaar geholpen kan worden. 
 
Verruiming openingstijden: 
Vanaf 1 april 2019 wijzigen de openingstijden van het gemeentehuis en worden de openingstijden van het 
team burgerzaken aangepast en verruimd. Zo komt er een extra middagopenstelling en wordt de 

 



 

 

avondopenstelling verplaatst naar de dinsdagavond. In de bijlage is een toelichting opgenomen over de 
huidige openingstijden en de openingstijden die vanaf 1 april gaan gelden. 
 
Digitalisering 
De digitalisering van de dienstverlening van het team Burgerzaken wordt voortdurend uitgebreid met de 
nieuwe mogelijkheden die ontstaan. 
Zo kan het regelen van een huwelijk al geheel digitaal gedaan worden door het bruidspaar vanuit huis. 
Inwoners kunnen binnenkort via een Persoonlijke Internet Pagina (PIP) de voortgang van de afhandeling van 
verzoeken en aanvragen bij de gemeente inzien. Ook is het nu voor uitvaartbedrijven mogelijk digitaal 
aangifte van overlijden te doen. 
  
Waarom deze raadsbrief? 
Wij stellen u hiervan in kennis omdat deze gewijzigde vorm van dienstverlening van betekenis is voor al 
onze inwoners. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


