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in de cyctus?

Nee
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Schriftelijke vraag

ln een artiket in de Trouw I De Verdieping van gisteren vatt te [ezen dat een kwart van de

Nederlandse gemeenten niet meer per e-maiI voor inwoners bereikbaar is. Bij deze gemeenten

worden burgers gedwongen hun vraag via een contactformutier te stellen. Ook de gemeente

Roosendaal wordt onder deze gemeenten gerekend, btijkens het bij het artikel geptaatste kaartje.

Zie: https://www.trouw.n[/democratie/kwart-gemeenten-is-niet-meer-te-maiten-aa3

Gemeenten die niet bereikbaar zijn per e-mail maken het voor burgers lastiger om met hun lokate

overheid in contact te komen. Bovendien verplicht een digitaal formulier de burger vaak tot het

geven van onnodige en/of privacygevoelige informatie.

De CDA-fractie hecht belang aan laagdrempetige communicatie met inwoners en heeft daarom de

navotgende vragen:

1. Ktopt het dat de gemeente Roosendaa[ geen e-mailadres op haar website vermeldt?

2. Ktopt het dat inwoners die in contact witten treden met de gemeente Roosendaal hiertoe een

contactformutier dienen in te vutten? Wordt hierbij tevens onnodige en/of privacygevoetige

informatie opgevraagd? Graag een toelichting op uw werkwijze.

3. Waarom heeft u gekozen voor deze werkwijze? Sinds wanneer?

4.7ijn er bij u ktachten bekend over deze werkwijze? Graag een toetichting.

5. Bent u bereid in overweging te nemen om het contact met de gemeente via e-mai[ en zonder

contactformutier mogelijk te maken voor inwoners? lndien nee, waarom niet?

Alvast dank voor uw antwoorden

Namens de CDA-fractie,

Robert Breedvetd



Wij beantwoorden de vragen als volgt.

1. Ja, dat ktopt.

2. Ja, het invullen van een contactformutier is één van de mogetijkheden om in contact te

komen met de gemeente Roosendaat. Uiteraard is dit ook mogetijk via WhatsApp, Facebook,

Twitter, telefoon of e-mait. Er wordt geen onnodige of privacygevoetige informatie gevraagd.

Dit btijkt ook uit het onderzoek waar naar gerefereerd wordt. Het uitgangspunt van de gemeente is

en btijft dat we geen informatie vragen die niet nodig is.

3. De gemeente heeft voor een contactformutier op de website gekozen om de vragen op een

eenduidige wijze binnen te krijgen. Hierdoor gaat de afhandeling aan de achterkant snetler en

worden vragenstelters snelter gehotpen. Deze werkwijze is at minimaal twee jaar.

4. Nee, er zijn bij ons geen klachten bekend

5. De mogetijkheid om een e-mail te sturen is nog steeds aanwezig, deze worden uiteraard ook

beantwoord. Wij kiezen er bewust niet voor om dit actief te promoten omdat is gebteken dat veel

burgers te veel privacygevoetige informatie per mail versturen.

Wij hopen u hiermee votdoende te hebben geinformeerd

r Bedrijfsvoering


