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Informatienota 

 

Onderwerp  

Overzicht ontwikkeling meldingen openbare ruimte Januari 2016-september 2018 

 

Nummer 2018/667892 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Koning, R. 

Telefoonnummer 023-5113372 

Email rkoning@haarlem.nl 

Kernboodschap Met deze nota wordt de commissie geïnformeerd over de ontwikkeling van het 

aantal meldingen openbare ruimte, de afhandeling daarvan, verdeeld naar de 

verschillende domeinen.    

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer 

In maart  2018 is het onderwerp meldingen in de commissie besproken. 

Toegezegd is dat het college de commissie halfjaarlijks informeert over de 

ontwikkeling van het aantal meldingen uitgesplitst naar de verschillende 

domeinen  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

-Brief wethouder Sikkema (2018/50444) in commissie 8 maart 2018 

 

Besluit College  

d.d. 30 oktober 2018 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2018/08-maart/17:00
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Inleiding  

 

De Commissie is toegezegd halfjaarlijks een overzicht te verstrekken van de ontwikkeling van het 

aantal meldingen openbare ruimte, de afhandeling daarvan,  verdeeld naar de verschillende 

domeinen  
Deze nota informeert u over de ontwikkeling van het aantal meldingen vanaf januari 2016, de 
afhandeling daarvan en trends die vanaf 2016 uit het overzicht  zijn af te leiden  
In de bijlage is aangegeven de ontwikkeling van het aantal meldingen openbare ruimte vanaf 2016.  
Uit de tabel valt af te leiden dat het aantal meldingen in 2018 gemiddeld rond de 1900 per maand  
bedraagt met een enkele uitschieter naar boven en een enkele naar beneden. Dit betreft meldingen 
die voor het overgrote deel te maken hebben met de staat van de openbare ruimte. Er komen echter 
ook meldingen/vragen  binnen die eerder wensen betreffen zoals bv het plaatsen van een bankje of 
vragen over het maai/snoeiregime. In januari dit jaar zijn er relatief veel meldingen geweest over 
defecten in verlichting. De verklaring daarvoor, naast dat het een donkere maand is, is wellicht ook 
gelegen in veel neerslag en een zware storm die meer meldingen aan openbare verlichting en 
verkeersregelinstallaties (OV/VRI) zullen hebben veroorzaakt. Ook zijn er veel meldingen met 
betrekking tot afval en vervuiling, deze worden  deels veroorzaakt door de nasleep van vuurwerk en 
afvoer van kerstbomen. Verder zien we in de zomermaanden een groot aantal meldingen over 
(zwerf)afval, onkruid,  straten, borden en straatmeubilair deels veroorzaakt door de lange warme 
zomer dit jaar en het grote aantal (hang)jongeren die overlast veroorzaken op bepaalde plekken in 
de stad.  

Van het totale aantal meldingen wordt driekwart binnen de (streef)norm van 10 werkdagen 

afgehandeld 

 

2. Kernboodschap 
 

1. Ontwikkeling aantal meldingen 

Het totaal aantal meldingen over afval en vervuiling neemt duidelijk toe. Dat wordt ook veroorzaakt 
doordat veel meldingen (vragen)  binnenkomen over de uitrol van het Strategisch Plan Afvalscheiding 
(SPA), bv de introductie van de duobakken. Als burgers hieraan gewend raken zal naar verwachting 
het aantal meldingen daarover teruglopen.   
Kijken we naar de totaalcijfers over 2016 en 2017 en de eerste 8 maanden van 2018 dan blijkt dat er 
een stijgende lijn in het totaal aantal meldingen is. Een toename van ca. 10% per jaar. Dit zal, deels, 
worden veroorzaakt doordat het vastgestelde kwaliteitsniveau omlaag is gegaan met de 
bezuinigingsmaatregel van 1 miljoen in 2014.  Dit jaar is het bedrag van 1 miljoen weer toegevoegd 
aan beheer en onderhoud. Daarnaast worden burgers, wijkraden e.d ook gestimuleerd klachten ook 
daadwerkelijk als melding te doen zodat de gemeente ook een goed overzicht heeft van het totaal 
aantal meldingen.  
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2. Afhandeling van de meldingen 

Voor wat betreft het proces van afhandeling bij de partners zal indien de afhandeling langer dan 10 

werkdagen duurt een terugkoppeling (tussenbericht) worden verstuurd met de reden waarom de 

afhandeling langer duurt. Dat vraagt om een technische koppeling tussen het MOR Plus systeem en 

het meldingensysteem van de opdrachtnemer (de DDO partner). Daar wordt nu aan gewerkt maar 

vraagt nog tijd voordat dit kan worden geïmplementeerd. Deze norm zal dan ook in de contracten 

van DDO partners opgenomen. Verder is het nu met het Klant Contact Centrum (KCC)  zo geregeld 

dat als het niet lukt om de melding binnen een week af te handelen er een automatisch 

tussenbericht vanuit KCC naar de melder gaat dat de afhandeling meer tijd kost  

3. Consequenties 
De meldingen zijn een belangrijk instrument voor de gemeente omdat deze ons informatie geeft 

over ergernissen van burgers maar ook input oplevert  voor de gesprekken met onze 

onderhoudspartners als het gaat om de staat van onze openbare ruimte. Daarmee vormt deze 

informatie voor de gemeente een belangrijk sturingsinstrument 

 

4. Vervolg 

Het aantal meldingen, maar ook de afhandelingstermijn en kwaliteit van afhandeling zijn een 

voortdurend punt van aandacht in de gesprekken met de onderhoudspartners 

 

5. Bijlagen 

-Overzicht meldingen vanaf januari 2016 
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BIJLAGE 

Overzicht meldingen 2016, 2017 en 2018 t/m september 

2016 
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2018 t/m 3e kwartaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


