
BESTUURLIJKE REACTIE COLLEGE VAN B&W OP HET ADVIES VAN DE COMMISSIE OMBUDSMAN 

De Commissie Ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de klachten van het bewonerscomité 

Kalsdonk over het handelen van de gemeente Roosendaal, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk 

niveau. Het College heeft eerder een reactie op hoofdlijnen gegeven maar hecht er zeer aan in deze 

brief gedetailleerd op de conclusies en aanbevelingen in te gaan. 

Het college constateert dat de Commissie Ombudsman een gedegen onderzoek heeft gedaan en 

uitgebreid sprak met bewoners, ambtelijk medewerkers en bestuurders. De Commissie trekt een 

aantal conclusies die wij (h)erkennen. Tevens doet de Commissie waardevolle aanbevelingen om de 

relatie tussen inwoners en de gemeente te verbeteren. Daarbij wordt opgemerkt dat dit een 

inspanning van alle betrokkenen vergt. 

Het college van B&W neemt deze aanbevelingen zeer ter harte en geeft onderstaand per aanbeveling 

een reactie. 

De klachten van de bewoners spitsen zich toe op 3 onderwerpen en de aanbevelingen zijn conform 

gegroepeerd te weten: 

1. de procedure ten aanzien van de koelunit op het dak; 

2. de procedure ten aanzien van de parkeervoorziening zoals benoemd in de vergunning uit 

1996; 

3. de procedure ten aanzien van het AKD-memo. 

1. DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE KOELUNIT 

De Commissie acht de handelwijze van de gemeente op dit onderdeel derhalve niet behoorlijk voor 

zover het de motiveringsplicht en actieve informatieplicht betreft, en overigens niet coulant. 

De Commissie doet de gemeente de volgende aanbevelingen: 

1. Alerter te zijn op een juiste, eenduidige en volledige motivering die begrijpelijk is voor elke 

betrokkenen en bij een wijziging daarin hierover actief te communiceren met verzoekers. 

2. Op het moment dat een ingenomen stelling of motivering achteraf niet juist of volledig of 

achterhaald blijkt te zijn, dient de gemeente ook voortaan te voorzien in gepaste excuses. Een 

gesprek met betrokkenen kan in dat geval beter zijn dan een schriftelijke uiteenzetting die weer (meer) 

vragen kan oproepen. 

3. De Commissie doet de gemeente derhalve de aanbeveling nadrukkelijker af te wegen wanneer in 

de onderhavige situatie beter voorzien kan worden in een toelichtend gesprek met betrokkenen dan 

het op schrift beantwoorden van vragen. 

Reactie College B&W 

Het onderzoek heeft ons duidelijk gemaakt dat de communicatie met bewoners over procedures 

verbeterd kan worden. Wij zullen opmerkzaamheid bevorderen en actief communiceren bij wijzigingen 

of achteraf geconstateerde onjuistheden. Het organiseren van een persoonlijk gesprek om een 

bewoner/verzoeker te informeren zal hierbij de voorkeur hebben. Ook wordt om de 6 weken een 

overleg georganiseerd met bewoners, 4 raadsleden en de burgemeester. Uiteraard wordt dit 

geïntensiveerd indien dit gewenst is of daar aanleiding toe is. 



2. DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARKEERVOORZIENING 

De hele procedure rondom de parkeervoorziening acht de Commissie derhalve zeer onzorgvuldig in 
verband met een onvolledige of zelfs tegenstrijdige informatievoorziening en overigens onvoldoende 
transparant; op sommige onderdelen is nog immer geen duidelijkheid gegeven. 

De Commissie doet de gemeente de aanbeveling: 

1. Om op zeer korte termijn de openstaande vragen door te nemen in een gesprek tussen verzoekers 
en gemeentelijke vakspecialisten onder leiding van de regievoerder en deze te voorzien van duidelijke 
antwoorden. 

2. In dit gesprek dient ook betrokken te worden hoe de parkeernormen van het gemeentelijke beleid in 
de betreffende casus zijn berekend en of deze norm anders is geworden nu de winkel een andere 
invulling kent dan toen de meubelhal daar gevestigd was. De gemeente dient dit gesprek in een 
duidelijk en eenduidig verslag op te tekenen. 

Reactie College B&W 

Deze aanbevelingen sluiten aan bij de acties die het College van B&W op initiatief van de 
burgemeester heeft genomen: 

In december heeft de burgemeester een afvaardiging van de bewoners aan de Gastelseweg 
uitgenodigd voor een gesprek. Toen is afgesproken dat de gemeente een speciaal emailadres 
aanmaakt voor de bewoners van de Gastelseweg. Dit emailadres wordt benut om alle vragen 
aan de gemeente en de antwoorden daarop via één kanaal te communiceren. 
Deze vragen en antwoorden worden geregistreerd inclusief de deadlines. Dit overzicht wordt 
wekelijks aan de bewoners gezonden en in het kernteam Gastelseweg besproken. Zo houden 
de gemeente en de bewoners goed in beeld welke vragen beantwoord zijn en welke niet. 
In november 2020 is een een multidisciplinair kernteam Gastelseweg ingesteld dat wekelijks 
vergadert onder leiding van de burgemeester. 

- Om de geschetste werkwijze te evalueren is recent weer een overleg geweest en is de 
werkwijze aangescherpt. 

Om de vragen over (de berekening van) de parkeernormen te beantwoorden is een onafhankelijk 
juridisch advies opgevraagd. Nadat dit advies aan de gemeenteraad is verzonden hebben de 
bewoners het ook ontvangen. Tevens is een overleg gepland met de bewoners onze medewerkers en 
de externe juridisch adviseur. Zo krijgen de bewoners het juridisch advies persoonlijk toegelicht en 
kunnen zij vragen direct stellen. 

3. DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN HET AKD-MEMO 

De tijd die de gemeente heeft genomen om te reageren op het Web-verzoek van 21 februari 2020 is 
naar het oordeel van de Commissie onnodig lang geweest. In het proces ten aanzien van het 
verstrekken van het AKD-memo in de klachtbehandeling ontmoette de Commissie geen eenduidige 
meningen, maar een tegenstrijdigheid in het handelen van de gemeente. De Commissie doet de 
gemeente dan ook de aanbeveling nadrukkelijk te onderzoeken hoe beslissingen ten aanzien van de 
openbaarheid van stukken worden genomen binnen de gemeente en wie daar bij betrokken zijn. 

Reactie College B& W 

Het is onze intrinsieke motivatie om een goed en transparant gemeentebestuur te zijn. Het advies van 
de Commissie Ombudsman is om die reden snel opgepakt. In opdracht van het college van B&W is 
een werkgroep geformeerd bestaande uit medewerkers van verschillende disciplines en de griffie. 
Deze werkgroep buigt zich over een advies inzake de besluitvorming t.a.v. de openbaarheid van 
stukken. Hierbij wordt ook de Wet Openbare Overheid betrokken. 

Ook is onderzoek gedaan naar de optimalisatie van het proces van Wob verzoeken. Van verschillende 
casussen zijn de gevolgde processen doorlopen, is gekeken naar de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden van medewerkers. Ook is de afstemming van het digitale systeem op het 
proces geanalyseerd. Tot slot is bekeken hoe de communicatie aan verzoekers duidelijker en 
eenvoudiger kan zijn. Het onderzoek zal eind deze maand worden afgerond. De gemeenteraad zal 
hierover per brief nader worden geïnformeerd. 



4. NADERE CONCLUSIES EN AANDACHTSPUNTEN EN 

1. Informatieverstrekking AKD-memo 

~e Com~issie stelt op basis van haar onderzoek dat de wethouder RONastgoed géén onjuiste 
informatie verstrekte. De wethouder heeft de haalbaarheid van een besluit om al dan niet aan de 
verhuizing mee te werken, ambtelijk laten voorbereiden en vervolgens voorgelegd in het college 
waarbij het AKD-memo is betrokken. Het voltallige college maakte vervolgens unaniem de bestuurlijke 
en financiêle afweging om géén actieve bijdrage te verlenen aan de verhuizing. 

Reactie college van B&W: 

Wethouder RO heeft dit ook steeds aangegeven. Het college van B&W onderschrijft deze conclusie. 

De Commissie doet de aanbeveling aan de wethouder leefbaarheid om in de onderhavige situatie 
samen met betrokkenen te bezien wat buiten het reguliere programma om en indachtig de hulpvraag 
van verzoekers, wel mogelijk is en daarin derhalve een proactieve houding in te nemen. 

Vorige week is het AKD-memo aan de bewoners verzonden nadat de raadsleden hierom verzochten 
in het recente interpellatiedebat d.d. 3 maart 2021. Hoewel vermeld staat dat het een concept is, 
betreft dit het enige en definitieve memo dat AKD aan de gemeente heeft verzonden. 

Reactie college van B&W: 

In de kerngroep Gastelseweg is de leefbaarheid van de wijk een belangrijk aandachtspunt. De zorgen 
en vragen van bewoners komen hier aan de orde en worden met vakambtenaren besproken. De 
burgemeester voert de regie over dit dossier en haakt collega bestuurders aan zodra dit nodig of 
nuttig is. 

Overigens heeft de burgemeester tijdens het interpellatiedebat d.d. 3 maart jl. toegezegd dat het 
college van B& W zich volledig zal inzetten om te komen tot een goede oplossing voor de situatie aan 
de Gastelseweg. 

2. Gezamen/iike verantwoordeliikheid alle betrokkenen 

Hoewel het onderzoek van de Commissie Ombudsman niet zo ver kan en mag reiken én de 
Commissie niet geverifieerd heeft of de exploitant de in de krant geciteerde uitspraak daadwerkelijk 
deed en/of zo bedoeld heeft, doet de Commissie de gemeente de aanbeveling om (wederom) álle 
betrokken partijen te betrekken voor een overleg opdat besproken én vastgelegd kan worden wie, 
welke verantwoordelijkheid voor een normalisering van de situatie in de buitenruimte kan nemen én 
wat de eventuele consequenties zijn van het niet nakomen van deze afspraken. Gezamenlijk dient 
een inspanning geleverd te worden om een situatie te creêren waarin aandacht is voor de belangen 
van alle betrokken partijen. 

Reactie college van B& W: 

Met zowel de bewoners als met de ondernemer heeft de burgemeester een gesprek gevoerd. De 
ondernemer is aangesproken op zijn verantwoordelijkheid over wat in de buitenruimte gebeurd en de 
overlast die zijn klanten veroorzaken. De ondernemer is bereid in gesprek te gaan met de 
omwonenden maar zij wensen niet het gesprek aan te gaan. 



3. Verkokering en lntegrallteit 

Mogelijk als gevolg van de werkwijze van deze gemeente met zelfsturende teams, lijkt er een 

verkokering te zijn ontstaan tussen de afdelingen onderling en tevens in de relatie met en tussen de 

bestuurders. De essentiêle samenhang die vereist is in een complex dossier zoals het onderhavige, 

zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, wordt hierdoor gemist. 

Reactie college van B&W: 

Het college van B&Wen de ambtelijke leiding hanteren een integrale werkwijze. Zo zijn integrale 

portefeuillehouders overleggen ingericht, worden gezamenlijk werkbezoeken afgelegd en heeft dit 

tijdens de collegevergaderingen nadrukkelijk de aandacht. Ook staat een integrale benadering 

centraal bij beleidsvorming en implementatie. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de Woonzorgvisie een 

co-product tussen collega's van het sociale en ruimtelijk ordeningsdomein. Ontkokerd werken verloopt 

ook wel eens minder goed. Dit heeft naar onze mening niet zozeer te maken met de werkwijze van 

autonomer werken. Het borgen van integraliteit is bij verschillende organisatiemodellen privaat en 

publiek een uitdaging. Ontkokerd en integraal werken zijn processen die prioriteit hebben en continue 

onze aandacht vragen. 

Tot slot 

De Gastelseweg is een bijzondere casus. De gemeente heeft steken laten vallen die benoemd zijn in 

het verslag van de Commissie Ombudsman. De aanbevelingen nemen wij zeer ter harte. 

Daarnaast hechten wij eraan op te merken dat zowel het bestuur als onze ambtenaren altijd naar eer 

en geweten hebben gehandeld. Vaak is onder druk gepoogd vele vragen te beantwoorden. De 

bestuurlijke en ambtelijke inzet was en blijft onverminderd hoog zolang dit nodig is. 

In het college van B&W d.d. 9 maart 2021 is besloten opvolging te geven aan de motie "Dossier 

Poolse Supermark" door het dossier integraal bij de portefeuille van de burgemeester onder te 

brengen. Een besluitvormingsvoorstel wordt voorbereid waarbij de raad en de inwoners zullen worden 

betrokken. 

Wij danken de Commissie Ombudsman voor het onderzoek en hopen u hiermee voldoende te hebben 

geînformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouder van de gem nt 

D . .,, D 


