Aan:

College van B&W
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Betreft: complimenten en ideeën

Barneveld, 01-08-2022
Geacht College,
De SGP-fractie wil het College van B&W op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van
de gemeenteraad vragen stellen over het geven van complimenten aan de Barneveldse
gemeentelijke organisatie en het opzetten van een digitale ideeënbus voor inwoners.
Het gaat in de gemeenteraad en in het nieuws vaak over allerlei zaken die niet goed gaan in de
gemeente Barneveld. Maar over wat er allemaal wel goed gaat en waarover inwoners wel tevreden
zijn horen we vaak (te) weinig. Ook hebben inwoners soms (creatieve) oplossingen en ideeën die ze
graag willen delen met de organisatie.
Als we op de gemeentelijke website zoeken op “klacht” zijn er voldoende resultaten en
mogelijkheden om onze klacht onder de aandacht te brengen. Zoeken we op “compliment” dan is er
geen mogelijkheid om dit te laten weten of door te geven. Ook een idee of oplossing voor een
probleem kan niet via de site worden gemeld of worden ingezonden. De SGP-fractie zou dit graag
veranderd zien.
De SGP heeft daarom de volgende vragen:
1. Is het college het met ons eens dat complimenten er toe doen in de organisatie en dat dit
een belangrijke bijdrage geeft aan het werkgeluk van de medewerkers die zich dagelijks
inspannen en inzetten voor onze inwoners?
2. Kan het college toezeggen dat er op Barneveld.nl een eenvoudig formulier komt waarop
inwoners een compliment kunnen geven en een idee op oplossing kunnen aandragen?
3. Kan het complimenten formulier en de digitale ideeënbus onder de aandacht worden
gebracht op de site en via de gemeentelijke pagina in de krant?
4. Kunnen de gegeven complimenten en gedeelde ideeën regelmatig worden gedeeld op de
site en op de gemeentepagina?
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet, namens de SGP-fractie
Arend Flier
Gerwin Boswijk

