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Kennisnemen van 
het resultaat van de implementatie van iBurgerzaken en het vervolg daarop. 
 
Inleiding 
Op vrijdag 2 oktober waren de balies van Burgerzaken dicht. Toen is volgens planning het nieuwe 
softwarepakket van Burgerzaken ingevoerd. De invoering is door een goede voorbereiding 
succesvol verlopen. Op maandag 5 oktober was Burgerzaken weer gewoon bereikbaar.  
 
In deze notitie informeren wij u over het vervolg.  
 
Informatie 
Met de invoering van iBurgerzaken komen er meer diensten van Burgerzaken online. De komende 
tijd informeren we onze inwoners en ondernemers hier uitgebreid over.  
 
Vervolg 
In de raadsinformatiebrief van 10 juni 2020 ziet u alle diensten die via iBurgerzaken beschikbaar 
zijn: 
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2 2 oktober 2020 
 

 

Voor de goede orde: aan de balies wordt ook met iBurgerzaken gewerkt. Alle diensten zijn daar 
beschikbaar. In de loop van het project hebben we besloten om sommige diensten niet via onze 
website beschikbaar te maken. Het gaat vooral om díe diensten, waarvoor het wettelijk 
noodzakelijk is om aan de balies te verschijnen. Denk aan het aanvragen van een paspoort. Via de 
website zou je al met de aanvraag kunnen starten, maar dan nóg moet je naar het gemeentehuis. 
Dat zou dus een extra stap betekenen. Er komen daarom 19 diensten online (van de 24). Drie 
daarvan zijn specifiek voor ondernemers.  

 
Communicatie 
Inwoners 
We willen graag dat zo veel mogelijk inwoners op de hoogte zijn van de mogelijkheden van onze 
website. Daarom start op 12 oktober de campagne Online regelen, zo gepiept! De aftrap daarvoor 
doen we op een vernieuwende manier: via een livestream op Facebook en YouTube. Daarbij is het 
voor inwoners mogelijk om te reageren en vragen te stellen.  
 
De komende tijd brengen we op allerlei manieren de online mogelijkheden nog verder onder de 
aandacht (o.a. Goirles Belang, posters, Facebook). Het campagnemateriaal is zó gemaakt, dat het 
verschillende doelgroepen aanspreekt en voor verschillende diensten te gebruiken is. In december 
besteden we bijvoorbeeld extra aandacht aan het online melden van gebreken in de openbare 
ruimte (vanaf dan hebben we daarvoor een speciale app).  
 
Ondernemers 
Uitvaartondernemers die al vaak aangifte van overlijden bij ons doen, ontvangen een brief met 
uitleg over de verbeterde mogelijkheden. Vooral de mogelijkheid om in te loggen via eHerkenning 
en het meteen kunnen betalen voor de aanvraag, worden positief ontvangen.  
 
Ondernemers die na 12 oktober nog per mail of telefonisch een uittreksel of afschrift aanvragen, 
ontvangen vanuit Burgerzaken natuurlijk het aangevraagde product, met daarbij meteen de 
attendering op de mogelijkheid om de aanvraag voortaan online te doen.   
 


