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Onderwerp  

Evaluatie steunpunten en thuisservice 

 

Kennisnemen van 

Het besluit van B&W om met ingang van 1 januari 2020 de steunpunten te sluiten en de thuisservice in 

2020 te continueren. 

 

Kernboodschap 

Op basis van het geringe aantal bezoekers in de Steunpunten, na een korte gewenningsperiode, en het 

aantal aanvragen en bezorgen van onder andere een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs thuis heeft 

B&W besloten het thuis aanvragen en bezorgen van deze producten te continueren en het gebruik van 

steunpunten te beëindigen. Een definitief besluit over het continueren van het thuis aanvragen en 

bezorgen wordt medio 2020 genomen. Indien voorgesteld wordt om deze dienst structureel te maken 

wordt dit in de Perspectiefnota 2020 opgenomen.  

 

Evaluatie steunpunten en thuisservice 

In december 2018 heeft de stuurgroep gehoor gegeven aan het verzoek van het West Betuwe Beraad 

van 3 december 2018 om steunpunten in te richten voor inwoners die woonachtig zijn in de 

voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal.  
 
Doel van het inrichten van steunpunten is dat: 

 inwoners hun vragen kunnen stellen over alle producten en diensten van de gemeente  

 inwoners op afspraak hun aanvraag voor voorzieningen als paspoorten, rijbewijzen en sociaal 
domein voorzieningen kunnen indienen 

 de medewerker de inwoner op weg helpt waar hij/zij moet zijn of dat de inwoner wordt 
teruggebeld door de betreffende instantie/organisatie of team van de gemeente. 

 inwoners afspraken kunnen maken voor producten en diensten waar meer expertise voor nodig is. 

 inwoners ter plekke hulp krijgen om digitale producten aan te vragen. 

 de medewerker die de inwoner ontvangt de vraag direct zelf beantwoordt of op zoek gaat naar het 
antwoord. 

 

Daarnaast is invulling gegeven aan de thuisservice voor een aantal burgerzaken producten. Het thuis 

aanvragen van een van deze producten wordt door medewerkers van het Team Publiek gedaan. De 

bezorging thuis (of desgewenst op een andere locatie) wordt door een extern bureau gedaan.  
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De evaluatie van de steunpunten is mede gebaseerd op een kwantitatief onderzoek in de periode 

januari t/m mei. In november is dit, in verband met de gewijzigde locatie van het steunpunt in Asperen, 

voor de locatie in Asperen opnieuw gemeten. 

 
De lokale Steunpunten 
Locaties en openingstijden Steunpunten 
 

Steunpunt Asperen 
Raadhuisplein 3 Asperen 

Maandag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur 
Woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur 

Steunpunt Waardenburg 
De Vergt 4 Waardenburg 

 
Dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12 uur 

 

Vanaf 1 november is het voormalige gemeentehuis in Asperen gesloten. Vanaf dat moment is op 

dezelfde tijdstippen het Dorpshuis in Asperen (Van Langerakstraat 6, Asperen) in gebruik als 

Steunpunt.  

 

Zowel op de gemeentelijke website, in het gemeentelijk magazine en in de lokale weekbladen is 

aandacht voor de locaties en openingstijden van de steunpunten.  

 

 
 

Gebruik van de steunpunten 

In de grafiek op de volgende pagina is het aantal bezoekers van beide Steunpunten weergeven voor de 

periode januari – mei 2019.  
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Asperen 

De eerste weken was er in Asperen veel aanloop. Inwoners van voormalig Lingewaal waren het 

gewend om zonder afspraak naar het gemeentehuis te gaan. Medewerkers van het team 

leefomgeving hebben de inwoners te woord gestaan. Veelal gingen de vragen over het aanvragen 

en/of verlengen van een rijbewijs of een identiteitsbewijs. De medewerker verstrekte informatie over 

de mogelijkheden. Zoals het digitaal maken van een afspraak op het gemeentehuis, op het steunpunt 

of aan huis. Inwoners reageerden in het algemeen begripvol. Zij kozen vaak voor het (gratis) 

aanvragen en bezorgen van de documenten aan huis. Ouderen omdat ze geen beroep op hun netwerk 

hoeven te doen en gezinnen met jonge kinderen vanwege het gemak om in de eigen omgeving de 

aanvraag te laten verzorgen.  

Het beeld van de bezoekersaantallen is vanaf mei tot 1 november ongewijzigd (ca 2 a 3 inwoners/ 

week). Vanaf 1 november 2019, na sluiting van het gemeentehuis in Asperen, is het dorpshuis in 

Asperen in gebruik als Steunpunt. Het gemiddelde aantal inwoners/week gedurende de maand 

november dat het steunpunt bezocht was 4. Ondanks de extra aandacht in de media als gevolg van de 

wijziging van de locatie van het steunpunt in Asperen heeft dit niet geleid toe een toename van het 

gemiddeld aantal bezoekers per week. 
 
 

Waardenburg 

In Waardenburg zat een consulent van Team Sociaal in het zorgkantoor van Wittenbergzorg. Hier 

zagen we vooral oudere inwoners die niet zo goed wisten hoe zij een afspraak moesten maken voor 

een nieuw identiteitsbewijs of rijbewijs. Met een heldere uitleg waren zij goed geholpen. Ook hier is het 

beeld van het aantal bezoekers vanaf mei 2019 ongewijzigd (ca 3 inwoners/week).  
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Thuis aanvragen en bezorgen van een aantal burgerzakenproducten 

Tegelijk met het openen van de Steunpunten in januari hebben inwoners ook de mogelijkheid om 

gebruik te maken van de thuisservice voor het aanvragen en bezorgen van onder andere paspoort, 

identiteitsbewijs of rijbewijs. In onderstaande tabel is het verloop van het aantal thuisbezoeken in de 

periode januari tot en met oktober weergegeven. 
 

 
 

In 2019 is het aanvragen en bezorgen van documenten gratis voor inwoners. In het begin van het jaar 

zijn de medewerkers van burgerzaken met tweeën naar een afspraak gegaan. Nu het team goed is 

ingewerkt gaat de medewerker alleen op huisbezoek.   
 

In de periode tot en met mei heeft de registratie van het thuis aanvragen ook plaatsgevonden op 

gebiedsniveau om een indruk te krijgen van de herkomst van de verzoeken voor thuisbezoeken:  

Gebied 1:  Spijk, Heukelum, Asperen (ook steunpunt), Acquoy, Rhenoy en Gellicum 

Gebied 2: Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften en Tuil 

Gebied 3: Beesd, Rumpt, Enspijk, Deil, Tricht en Buurmalsen 

Gebied 4: Waardenburg (ook steunpunt), Neerijnen, Est, Opijnen, Ophemert, Varik en Heesselt 

Gebied 5: Geldermalsen en Meteren 
 

In deze periode hebben in totaal 4818 aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen plaatsgevonden. 

Daarvan is de verdeling tussen aanvragen op het gemeentehuis (4167=) 86% en thuis (651=) 14%. De 

verdeling bij de thuisaanvragen over de gebieden is in de diagram op de volgende pagina 

weergegeven. 
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Aantal thuis bezorgingen 
De thuisbezoeken worden gedaan door een medewerker van de gemeente. Het thuis bezorgen van het 
identiteitsbewijs of rijbewijs wordt verzorgd door een extern bureau. In onderstaande grafiek is het 
aantal producten dat thuis is bezorgd weergegeven. Voor de periode januari tot en met mei heeft geen 
registratie per maand plaatsgevonden. Voor deze periode is een maandgemiddelde gehanteerd. 
 

 
 

Financiën 
Het thuis bezorgen van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs wordt door een extern bureau gedaan. 
De kosten voor 2019 worden geraamd op ca. € 25.000. Dezelfde kosten voor 2020 zijn opgenomen in 
de begroting (kosten externe ondersteuning en gedekt uit het fusiebudget).  
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Communicatie 
Over het stopzetten van het gebruik van de steunpunten met ingang van 1-1-2020 wordt 
gecommuniceerd via de lokale weekbladen en social media.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


