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VVD-fractie gemeenteraad Barneveld
De heer J. van Schaik

Geachte heer Van Schaik,
In antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad d.d. 8 augustus 2022 geven wij de hierna volgende
reactie.
In de door u gekozen volgorde beantwoorden we uw vragen en suggesties:

Uw brief van:
8 augustus 2022
Onderwerp:
antwoord college schriftelijke vragen wachttijden
burgerzaken

Vraag 1. Wat is de laatste stand van de wachttijden voor het aanvragen (en ophalen)
van een nieuw reisdocument bij de afdeling burgerzaken?
Antwoord: Op dit moment kan binnen de normtijd van dienstverlening een afspraak worden gemaakt. Voor het aanvragen is de actuele stand dat er binnen drie werkdagen een
afspraak kan worden gemaakt. Voor het ophalen is dat binnen twee werkdagen.
Vraag 2. In de gemeente Zwolle zijn er diverse studenten (via uitzendbureaus) aangetrokken en ingezet om de drukte bij de (paspoort)balies terug te dringen. In uw beantwoording gaf u aan dat er geen enkele mogelijkheid was voor het uitbreiden van de formatie (met gekwalificeerde medewerkers). Is er gekeken naar het inzetten van studenten (via uitzendbureaus)? Zo niet, waarom heeft u dit niet gedaan? En gaat u hier werk
van maken nu blijkt dat het in een andere gemeente wel en succesvolle aanpak is?
Antwoord: Er is door ons niet gekeken naar het inzetten van studenten via uitzendbureaus.
Zoals in de vorige beantwoording van uw vragen is aangegeven, is en blijft ons uitgangspunt het inzetten van gekwalificeerde medewerkers. Dit wordt nog versterkt door
de dringende oproep vanuit het ministerie om scherper dan ooit te letten op identiteitsmanagement en het voorkomen van identiteitsfraude (zie hiervoor de recente circulaire
van het Ministerie van BZK d.d. 1 juni 2022. Het verschil met Zwolle is dat daar meerdere HBO-opleidingsinstituten zijn met specifieke uitzendbureaus.
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