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Inleiding 
Op 8 maart jl. hebben wij met de gemeenteraad het Plan van aanpak (Basis op orde) van 
het cluster Sociale Dienstverlening besproken. Dit Plan van aanpak (Basis op orde) is 
opgesteld op basis van de conclusies en aanbevelingen van het Rapport Onderzoek Sociale 
Dienstverlening Gemeente Haarlemmermeer dat in november 201 1 is verschenen. 

Middels de eerste kwartaalrapportage die op vrijdag 8 juni is verstuurd hebben wij de 
gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang binnen het cluster Sociale Dienstverlening in 
de maanden februari, maart en april. Conform de afspraak met de raad willen wij met 
bijgaande brief en bijlage de gemeenteraad informeren over de voorgang binnen het cluster 
over de maanden mei, juni en juli. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

I. In te stemmen met de brief aan de raad "Tweede kwartaalrapportage Plan van 
aanpak (Basis op orde) cluster Sociale Dienstverlening". 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
mens dezen, 

e portefeuillehouder, 

Bijlage(n) 

- Brief aan de raad met tweede kwartaalrapportage 

/ - Dashboard indicatoren Plan van aanpak (Basis op orde) 























2e kwartaalrapportage RAAD 

Overzicht prestatie-indicatoren 'basis op orde'  

Peildatum: 1 augustus 2012 tenzij anders vermeld

Scores

Team Omschrijving Opsplitsing Norm Januari februari maart april mei juni juli Toelichting

W&I 100% van de klanten ingedeeld op treden 100% 93% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

15 % van het debiteuren uitstaande saldo 

binnenhalen. Dit saldo was per 1-1-2012 

€10.743.470

15% € 66.337 

(0,6%)

€ 143.227 

(1,3%)

€ 202.711 

(1,9%)

€ 264.478

(2,4%)

€ 383.075

(3,5%)

€ 475.604 

(4,4%)

€ 554.950 

(5,2%)

Primair wordt onderzocht welke vorderingen (nog) niet (meer) te innen zijn en uit het 

debiteurensaldo moeten worden gehaald. Ook wordt onderzocht wat de prioriteiten 

kunnen zijn met het hoogste rendement. 

FO < 4 % verlaten wachtrij telefoon < 4 % 14,2% 12,2% 12,9% 11,7% 8,7% 11,4% 11,9% In de 1e kwartaalrapportage werd aangekondigd dat een aantal doorgevoerde 

verbeteringen vanaf mei zichtbaar zouden zijn. In de maanden juni en juli is dit 

percentage echter opgelopen door een grote toename in het aantal vragen. Deze 

vragen hadden voornamelijk betrekking op de doorgevoerde wijzigingen in de nieuwe 

verordening leerlingenvervoer. 

< 10 % verlaten wachtrij balie < 10 % 5,3% 6,7% 5,1% 5,5% 6,8% 4,0% 4,0% Norm uit 'Sturen op Antwoord'

Gemiddelde wachttijd balie maximaal 10 minuten < 10 minuten 11:51 9:59 11:38 9:18 9:31 10:12 10:42 De toename van de gemiddelde wachttijd aan de balie is veroorzaakt door de extra 

inspanningen op het gebied van de nieuwe verordening leerlingenvervoer.

Zorg 75% van de aanvragen Wmo woningvoorzieningen, 

rolstoelen en vervoersvoorzieningen wordt binnen 

de wettelijke termijn afgehandeld.

Individuele 

vervoersvoorziening

> 75 % 72% 56% 80% 90% 83% 81% 91%

Rolstoelen 70% 88% 91% 72% 70% 70% 81%

Woonvoorziening 80% 78% 79% 82% 80% 86% 82%

90% van de overige aanvragen wordt binnen de 

wettelijke termijn beslist

Bijzondere Bijstand > 90 % 100% 98% 100% 100% 100% 99% 93%

AVGemeente 90% 93% 100% 63% 89% 100% 100%

HBH 84% 93% 90% 86% 89% 87% 92%
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