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Betreft           : Dienstverlening en openingstijden gemeentehuis 
 
 
Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven wil zijn ongenoegen uitspreken over het voortdurend beperken 
van de dienstverlening van de gemeente Duiven. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft van het College van Burgemeester en Wethouders de 
toezegging gehad om van het gemeentehuis gebruik te maken voor vergaderingen en gesprekken 
met derden, zoals de Gehandicaptenraad, de Ouderenbonden en sollicitanten. 
 
De leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven zijn allemaal vrijwilligers, waarvan een aantal nog 
werkzaam zijn, hetgeen betekent dat de mogelijkheden om te vergaderen beperkt zijn. Tot voor kort 
konden wij altijd via de telefonistes en bodes de vergaderruimten reserveren, maar sinds enkele 
maanden kon dat niet meer op deze manier. Dit moest via de contactpersoon, op een erg 
omslachtige en tijdrovende wijze en via de mail geschieden. De oude werkwijze werkte uitstekend, 
de nieuwe manier van reserveren is bureaucratisch en klantonvriendelijk 
 
Een aantal weken geleden kregen we via onze contactpersoon van de gemeente te horen: “De 
directie heeft besloten dat er vanaf dat moment niet meer op donderdag- of vrijdagavond vergaderd 
kon worden in het gemeentehuis.” Er is op geen enkele wijze contact met ons over deze maatregel 
geweest, terwijl onze vergaderdata al voor het hele jaar bekend waren en vastgelegd waren bij de 
gemeente. 
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De leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven zijn vrijwilligers en zij hebben ook allemaal sociale 
en privé verplichtingen. Gebleken is dat de donderdagavond feitelijk de enige avond is dat iedereen 
in staat is om vergaderingen bij te wonen. 
 
Wij zijn in de veronderstelling dat het gemeentehuis “Het Gemeenschapshuis” behoort te zijn en wij 
vinden het betreurenswaardig dat op deze manier met ons omgesprongen is. Wij worden nu 
gedwongen om naar een andere locatie te gaan en dat betekent extra kosten. Deze extra kosten 
brengen wij vervolgens weer in rekening bij de gemeente Duiven en dit betekent extra werk voor alle 
partijen. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven vraagt zich dan ook af of de slogan van de gemeente Duiven: 
DUIVEN – DUIDELIJK – DICHTBIJ niet moet worden aangepast in DUIVEN – DUIDELIJK – DICHT 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 


