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lnleiding
Burgers kunnen bij de gemeente een klacht indienen over de manier waarop zij behandeld zijn door

medewerkers of bestuurders. ln de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat deze klachten moeten

worden geregistreerd. ln de Klachtenverordening van de gemeente is bepaald dat er jaarlijks een

klachtenverslag wordt gemaakt om het college en u te informeren.

ln januari20l4 heeft u de Commissie Ombudsman benoemd voor de afhandeling van klachten in

tweede instantie. ln de Klachtenverordening is bepaald dat zij ook jaarlijks verslag aan u uitbrengt over
de afhandeling van klachten die zij heeft ontvangen en behandeld. Bij de benoeming van de

Commissie heeft u destijds het college opdracht gegeven na twee jaar de werkwijze van de Commissie
te evalueren

Doel
Met deze raadsmededeling willen wij u aanbieden:

. Het Klachtenverslag 2015 inzake de afhandeling van de klachten in 2015 door de gemeente;
¡ Het jaarverslag 2015 van de Commissie Ombudsman;
. De evaluatie van de werkwijze van de Commissie Ombudsman.

lnformatie
Klachtenverslaq 2015
Er zijn in 2015 18 klachten ontvangen. 1 1 klachten zijn informeel afgedaan. lnformele afhandeling

houdt in dat bij ontvangst van een klacht direct contact wordt opgenomen met de klager en dat de

klager na dit gesprek afziet van een verdere formele behandeling en tevreden is over de uitkomsten

van het gesprek. De overige 7 klachten zijn formeel afgehandeld. Klager en beklaagde zijn gehoord er

is een formeel oordeel gegeven over de klacht. (5 ongegrond, 1 gegrond en 1 niet ontvankelijk).

Jaarverslaq Commissie Ombudsman
De Commissie Ombudsman behandelt klachten in tweede instantie, dat wil zeggen dat wanneer een

klager wiens klacht door de gemeente is afgehandeld alsnog niet tevreden is, deze zich kan wenden tot

de Commissie. ln 2015 heeft de Commissie 1 klacht behandeld. Deze is deels gegrond verklaard. De

aanbevelingen van de Commissie aan het college inzake deze klacht hebben vooral betrekking op de

verbetering van de communicatie tussen gemeente en burger. ln dit geval had de gemeente, kort

samengevat, eerder het persoonlijke gesprek aan moeten gaan met de burgers. Naast deze klacht heeft

de Commissie nog 19 verzoeken gekregen waarvan afhandeling niettot hun bevoegdheid hoort. Deze

verzoeken zijn geen klachten en zijn ter afhandeling doorgezonden naar de gemeente. Met de betrokken

burgers is contact opgenomen en de kwesties zijn opgelost.

Evaluatie Commissie Ombudsman
U heeft ons bij de benoeming van de Commissie de opdracht gegeven de werkwijzelwerkzaamheden
na twee jaar te evalueren. U heeft destijds een aantal "zorgpunten" benoemd, te weten de

onafhankelijke positie, kwetsbaarheid en acceptatie. Deze punten zijn ten behoeve van de evaluatie



nader onderzocht. De ervaringen van klagers, beklaagden en klachtencoördinatoren zijn
geinventariseerd. Hoewel de Commissie naar tevredenheid de klachten afhandelt zijn er punten die
aandacht behoeven. De informatie rondom de onafhankelijke positie en de werkwijze van de
Commissie is verbeterd door het aanpassen van de informatie op de website. Bij een eventuele
werving van een nieuw lid wordt de procedure in eigen hand gehouden om grip te houden op de
voortgang.

Vervolg (procedure)
De evaluatie is besproken in een gesprek tussen de Commissie, college, directie en
klachtcoördinatoren. De Commissie kan zich vinden in het evaluatierapport. Sommige van de
leerpunten die hierboven zijn omschreven zijn inmiddels in gang gezet. De Commissie heeft bij het
aanbieden van haar jaarverslag het aanbod gedaan u als gemeenteraad, op een informele wijze, te
informeren over haar werkzaamheden.

Afsluiting
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris,
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Voordat een klacht via de formele procedures

wordt afgehandeld, wordt eerst door de klachten-

coördinator beoordeeld of de klacht voor een

informele bemiddeling in aanmerking komt.

lndien dit het geval is, wordt door de klachten-

coördinator samen met de betrokken klacht-

behandelaar geprobeerd om op informele wijze

de klacht op te lossen/klager tevreden te stellen.
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lnleiding

De medewerkers van de gemeente Roosendaal hebben veelvuldig contact met de burgers.
ln de meeste gevallen verlopen deze contacten goed en zijn de burgers tevreden over hoe
ze behandeld worden. ln een enkel geval gaat het wel eens mis. De burger beklaagt zich
dan over de manier waarop hij/zij door een medewerker van de gemeente bejegend is. Dit
verslag gaat over de klachten die in 2015 zijn ontvangen.

Allereerst wordt in dit jaarverslag de klachtenprocedure binnen de gemeente Roosendaal
beschreven. Hierna volgt een cijfermatige weergave van de behandelde klachten in 2015 per

team en de procesmatige afhandeling ervan.

Vervolgens worden de klachten geanonÍmÍseerd nader beschreven. Hoe is de klacht
afgehandeld en wat was de uitkomst? ln het volgende hoofdstuk wordt de rol van de
Commissie Ombudsman besproken. Er wordt inzicht gegeven in hun werþaamheden voor
de gemeente. Als bijlage is hun eigen verslag over 2015 bijgevoegd.

Als laatste worden conclusies getrokken en eventuele aanbevelingen gedaan.



Hoofdstuk I Klachtenprocedure

ln dit hoofdstuk kunt u lezen volgens welke procedure de klachten van burgers uit Roosendaal

behandeld worden.

1.1. Klachtbehandeling
De Algemene wet bestuursrecht verplicht bestuursorganen zorg te dragen voor een

behoorlijke behandeling van klachten over haar gedragingen en over gedragingen van

medewerkers die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Een burger kan bij de
gemeente een klacht indienen over de wijze waarop hij of zij behandeld is door een

medewerker van de gemeente. Het betreft hier klachten over een onheuse bejegening.

ln Roosendaal is de procedure van de klachtbehandeling vastgelegd in de
Klachtenverordening. De afhandeling van de klachten wordt gecoördineerd door twee

klachtencoördinatoren. Halven¡vege 2015 heeft er een personele wisseling plaatsgevonden

De taak is wel binnen het team lnterne Dienstverlening en Communicatie gebleven.

Voordat een klacht via de formele procedures wordt afgehandeld, wordt eerst door de

klachtencoördinator beoordeeld of de klacht daadwerkelijk een klacht betreft over onheuse

bejegening. Daarna wordt onderzocht of er ruimte bestaat voor een informele afhandeling.

Steeds vaker zien burgers het klachtrecht als een uiterste middel om over een bepaalde

kwestie een uitspraak te krijgen, die ze via de gangbare procedures niet krijgen, althans niet

de uitspraak die ze willen horen. ln beide gevallen neemt de klachtencoördinator telefonisch

contact op en wordt de klager aangehoord en wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het

ongenoegen weg te nemen. ln de meeste gevallen helpt goed luisteren en een heldere

uitleg.

Als de klachtencoördinator heeft vastgesteld dat een informele behandeling niet haalbaar is

en wanneer vastgesteld wordt dat het een klacht betreft in de zin van het klachtrecht wordt

deze doorgezonden naar de klachtbehandelaar, doorgaans de teamleider van de beklaagde.

Deze onderzoekt nogmaals of er ruimte is voor een informele bemiddeling. Afhankelijk van

de bevindingen van de klachtencoördinator tijdens het eerste gesprek met de klager neemt

de klachtbehandelaar contact op en hoort hij de klacht aan en probeert deze op informele

wijze te lossen. Als dit lukt, dan is de klacht afgedaan en indien gewenst wordt dit schriftelijk

bevestigd. Lukt het niet, dan start de formele procedure tot afhandeling van de klacht.

Dit houdt in dat zowel de klager als de beklaagde gehoord worden door de
klachtencoördinator en de klachtbehandelaar. Dit kan in een gezamenlijke sessie, maar er
kan ook voor gekozen beiden apart te horen. Hierna wordt een besluit op de klacht genomen

door de klachtbehandelaar. Klager en beklaagde ontvangen een schriftelijk besluit. ln de

Klachtenverordening is bepaald dat deze procedure maximaal 6 weken duurt.

1.2. Commissie Ombudsman
lndien de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan hij "in beroep". Het

besluit op de klacht kan door de klager worden voorgelegd aan de Commissie Ombudsman.

Deze onafhankelijke Commissie is in 2014 ingesteld als behandelaar van klachten in tweede

instantie (zie verder hoofdstuk 4). De Commissie doorloopt eenzelfde procedure als bij de



gemeente. De voorzitter neemt contact op met de klager en onderzoekt de mogelijkheid van
een informele afhandeling. Lukt dit niet dan worden klager en beklaagde gehoord waarna de
Commissie een besluit neemt. De klacht is dan definitief afgehandeld. Er zijn geen verdere
procedures meer mogelijk.



Hoofdstuk 2 Klachten in Roosendaal

Ðit ttoofdstuk geeft een analyse van de in Roosendaal ingediende klachten in 2015.

2.f . Aantal klachten 2015
ln 2015 werden in de gemeente Roosendaal 18 klachten geregistreerd.\n2014 waren dit er
41. De daling valt te verklaren door het feit dat klachten over de teams van Sociale Zaken
nu worden behandeld door het Werkplein Hart van West-Brabant, welke per 1 janua¡i 2015
operationeel is. ln 2014 hadden 20 van de 41 klachten betrekking op medewerkers van de
teams van Sociale Zaken.

Tabel 1 Aantal klachten vanaf 2012

20L2 2013 2AM 2015

2,2.Klachten perteam
Ér zt¡n in 2015 klachten over medewerkers van diverse teams van de gemeente ontvangen.

ln de voorgaande jaren hadden de meeste klachten betrekking op de teams van Sociale
Zaken.

ln 2014 is er zes maal geklaagd over medewerkers van het team Veiligheid,Toezicht &

Handhaving (VfH). Dit is een zelfde aantalals in 2014. De oozaken van de klachten lopen

dit jaar uiteen, dit verschilt van voorgaande jaren. ln 2013 en 2014 waren er met name
klachten over de parkeercontroleurs, die we nu niet meer terug zien komen.

Over medewerkers van het team Openbare Werken is er eveneens zes maal geklaagd. Dit

aantal is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Verder zijn er drie klachten over
medewerkers van het team Publiekszaken, één klacht over een medewerker van het team
lnterne Dienstverlening en Communicatie, één klacht over een medewerker van het team

18



WMO fieugd) en ten slotte één klacht over een medewerker van het team Beheer. Er zijn
twee klachten ontvangen over medewerkers van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
Dezen zijn doorgezonden.

Tabel 2 Aantal klachten per team

Aantal klachten per team

Beheer 1

WMOI

TWH

I Openbare Werken

A WMO

t Publíekszaken

Ê Beheer

c tDc

2.3. Wijze van ontvangst
Klachten kunnen telefonisch, digitaal of per brief worden ingediend. Op te merken valt dat er
meer gebruikt wordt gemaakt van het digitaal indienen. Een klacht is digitaal binnengekomen
als deze per mail of via het klachtenformulier op de website is ingediend. Het komt ook vaak
voor dat de klachten via de Commissie Ombudsman worden ontvangen. Klagers richten zich
direct tot de Commissie, die vervolgens de zaak weer terugvenrrrijst naar de gemeente als
hier sprake is van een klacht in "eerste instantie". Inmiddels wordt onderzocht of de
informatie op de website van de gemeente voldoende duidelijk is wat dit betreft.

ln 2015 zijn de klachten als volgt ontvangen:

, . Digitaal: 9 (waarvan I per mail, 8 per Digid)

r Telefonisch: 3

a Per brief: 6



2.4. Wajze van afhandeling
Er zqn 18 klachten ontvangen. De afhandeling er van is als volgt de onderscheiden:

lnformele afhandeling

Niet in behandeling genomen

Klacht is ingetrokken

Niet-ontvankelijk

Formele afhandeling

lnformele afhandeling
Binnen de teams zijn klachtbehandelaren aangewezen om een klacht, na de eerste
screening door de klachtcoördinator, als eerste te beoordelen. ln de meeste teams zijn de
teamleiders de behandelaren. Door eerst telefonisch contact op te nemen met de klagers en
goed te luisteren, worden doorgaans de meeste klachten al"vanzelf'opgelost. Een klager
handelt vaak uit emotie en het verhaal kwijt kunnen, helpt in veel gevallen. Als na een
dergelijk gesprek met de klachtbehandelaar of de klachtencoördinator de klager tevreden is,'
spreken we van een informele behandeling van de klacht. ln de jaren 2012,2413 en2014
betroffen de percentages van informele afhandeling respectievelijk 47o/o, 42,5o/o en 59o/o. ln

2015 is slechts 33% van alle klachten informeel afgehandeld. Een verklaring voor deze
daling is moeilijk te geven. Het is afhankelijk van de aard van de klacht.

Níet in behandeling genomen
ln totaal zijn in 2015 drie klachten niet in behandeling genomen. Hieraan lagen de volgende
redenen ten grondslag:

- Veelvuldig geprobeerd contact te krijgen met klager, dit is niet gelukt.
- Betrokkenen niet meer te traceren.
- Na veelvuldig overleg met de klager heeft deze besloten de zaak niet als een klacht te

willen zien. Na verdere correspondentie is de zaak evenwel voor de Commissie
Ombudsman alsnog in behandeling genomen en afgehandeld (in 2016).

lngetrokken
Één klacht is na telefonisch overleg ingetrokken

Niet-ontvankelijk
Ðe klacht over een ambtenaar in zijn hoedanigheid als buurman is niet-ontvankelijk
verklaard.

Formele afhandeling
Van de 18 klachten zijn er zeven formeel in behandeling genomen. Hiervan zijn er vijf
ongegrond verklaard, één gegrond en één niet-ontvankelijk. Zie de uitwerking hiervan in het
volgende hoofdstuk.

a

a

a

a

7

3

1

1

6



Hoofdstuk 3 Overzicht klachten

ln dit hoofdstuk worden alle in 2015 ingediende klachten kort beschreven. Ievens wordt aangegeven
hoe de klacht beoordeeld en afgehandeld is. lndien vermeld staat dat de klacht infarmeel afgedaan is,
zegt dit niets over de beaordeling van de klacht (gegrond of ongegrond). Ðe klager heeft in ieder geval
aangegeven tevreden te zijn met de oplossing/afhandeling van de klacht.

Aantal Afdeling Oordeel lnhoud klacht

1

2

3

4

5

5

7

8

Openbare
Werken

Openbare
Werken

lnterne
Dienstverlening
&
Communicatie

Veiligheid,
Toezicht &
Handhaving

Openbare
Werken

Beheer

Veiligheid,
Toezicht &
Handhaving

lnformeel

lnformeel
afgedaan

Klacht is
ingetrokken

lnformeel
afgedaan

lnformeel
afgedaan

Niet in
behandeling

Het n¡et nakomen van
afspraken lnzake

snoeionderhoud

Het niet terugbellen c.q

ondernemen van actie
inzake snoeionderhoud

Niet bereikbaar zijn van
team VTH

Klacht over gedrag

werknemer

Klacht over het niet
terugbellen van een klager

Handelen van

toezichthouders m.b.t.
privacy schending

Handelen door
medewerker receptie

afgedaan

Niet-ontvankelijk Klachtovergedrag
buurman die medewerker
is van de Eemeente

Publiekszaken Ongegrond



9 Veiligheid,
Toezicht &
Handhaving

Publiekszaken

Openbare
Werken

Openbare
Werken

Openbare
Werken

Veiligheid,
Toezicht &
Handhaving

Ongegrond De wijze van controle

10

11

t2

13

t4

15

16

t7

18

Publiekszaken Ongegrond

WMo (jeugd) lnformeel
afgedaan

Veiligheid,
Toezicht &
Handhavíng

Ongegrond

Veíligheid,
Toezicht &
Handhavíng

Ongegrond

Díverse klachten o.a. over
verkeerde informatie
inschrijving GBA

Behandeling medewerker
plantsoendienst en n¡et

terugbellen leiding

Het blokkeren op
Facebook en wijzígen

account door wijkploeg

Niet inhoudelijk reageren
op verzoek

Behandeling medewerker
van team VTH

Voorbereid¡ng omtrent
huwelijk door
trouwambtenaar

Klacht over niet
terugbellen door
medewerker

Verkeerde beslissing door
leerplichtambtenaa r

inzake schorsing door
school

Ambtenaar wegens
schending van prívacy

Niet in

behandeling

lnformeel
afgedaan

Gegrond

Niet in
behandeling

Níet in
behandeling



Hoofdstuk 4 De Commissie Ombudsman

Zoals u in haofdstuk I al heeft kunnen lezen, is de gemeenfe Roosendaal aangesloten bijde
Commissie Ombudsman. Als een klager víndt dat zijn klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld
door de gemeente dan kan hij zijn klacht voorleggen aan de Comm¡lssre Ombudsman. In dit hoofdstuk
kunt u lezen hoeveel Roosendaalse burgers het niet eens waren met de klachtafhandeling.

Gemakshalve wordt verwezen naar het verslag 2015 van de Commissie Ombudsman. Hierin
heeft zij een korte weergave opgenomen over haar werkzaamheden voor de gemeente
Roosendaal. Dit is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Kort samengevat:

Er zijn 20 verzoeken bij de Commissie binnengekomen. Bij ontvangst wordt eerst onderzocht
of de Commissíe wel de juiste instantie is. Van dit aantal zijn 14 verzoeken terugvenruezen

naar de gemeente omdat de eerstelijns klachtbehandeling niet was gevolgd, maar waarvan
ook niet duidelijk was of het hier klachten betrof. Met deze verzoekers is door de
klachtencoördinatoren telefonisch contact gezocht om het probleem te analyseren. Geen van
deze gevallen hadden betrekking op een bejegeningsklacht, maar eerder onvrede over een
besluit of een niet genomen besluit. Na een telefonische toelichting zijn deze zaken naar
tevredenheid van de verzoekers opgelost. Dezen zijn niet terug aanhangig gemaakt bij de
Commissie. Één van deze zaken is begin 2016 in behandeling genomen door het
mediationteam.

De overige zes verzoeken zijn als volgt in behandeld:

Door de gemeente als klacht in behandeling genomen

Het beroep is gedurende de communicatie met de Commissie ingetrokken

Het pro forma beroep is niet voortgezet

Terugvenruijzing gemeente, betreft voornamelijk beleidsmatige aspecten

Formele behandeling in tweede instantíe (zie verslag Commissie 2015)

2

1

1

1

1

I

I



Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen

ln dit hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen die naar aanleiding van de klachtenanalyse
gemaakt zijn aan bod.

5.f . Conclusies
Omdat de klachten over de teams van Sociale Zaken nu worden behandeld door het
Werkplein Hart van West-Brabant, is ongeveer de helft van het aantal klachten weggevallen.
Dit jaar valt er toch te concluderen dat er een lichte daling is van het aantal klachten. ln
vergelijking met2014 is er, zonder de klachten over de teams van Sociale Zaken, een daling
te zien van drie. De verdeling van de klachten over de teams is nagenoeg hetzelfde
gebleven. \n2014 was er sprake van zes formele klachten waarvan één gegronde. In 2015
was er sprake van zeven formele klachten waarvan één gegronde. Ook hier zijn geen

sig nifícante bijzonderheden te constateren.

5.2 Aanbevelingen
Het jaarverslag laat zien dat het aantal informeel afgehandelde klachten de laatste jaren is
gestegen, terwÍjl dít ín 2015 weer is afgenomen. Dit blijkt uit de percentages van jaren 2012,
2013 en 2A14van respectievelijk 47o/o,42,5o/o,597o. ln 2015 is dít 33%.

Geadviseerd wordt om in 2016 meer aandacht te gegeven aan de informele procedure

aangezien de informeel afgehandelde klachten gedaald zijn in 2015. De bedoeling van de
informele procedure is om het probleem helder te krijgen door goed te luisteren. De klager
moet het gevoel krijgen dat er oprecht naar hem geluisterd wordt en daarmee het vertrouwen
in de gemeente weer terugkrijgt.

Door vooral de klachten, die geen klachten zijn in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht, al in een vroeg stadium te ondezoeken, kan in veel gevallen ergernis worden
weggenomen. Deze procedure zou onder de loep kunnen worden genomen door het in 2016
opgerichte mediationteam. Zil kunnen kort na ontvangst contact zoeken met de klager door
met toepassing van bepaalde vaardigheden in welke vorm dan ook het probleem vlot helder
te krijgen en waar nodig en mogelijk een opfossing te zoeken met vakambtenaren en de
klager zelf.

Gelet op de hoeveelheid verzoeken die direct bij de Commissie Ombudsman worden
ontvangen wordt geadviseerd de informatieverstrekking rondom klachten en de taak van de
Commissie opnieuw onder de loep te nemen om te voorkomen dat klagers die bijde
gemeente horen, zich niet direct wenden tot de Commissie. Ook ontvangt de Commissie, en
de gemeente overigens ook, veel verzoeken die geen klachten zijn in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht.

5.3 Ontwikkelingen

Jeugdwet

Doordat de uitvoering van de Jeugdwet een taak van de gemeente is geworden, wordt in
2016 een aantal klachten venruacht in dat kader. De Jeugdwet biedt de mogelijkheid aan
befanghebbenden om zich te beklagen. Het betreft hier twee soorten klachten. Ten eerste



kan er geklaagd worden over de toegang tot de jeugdhulp en ten tweede over de verleende
jeugdhulp. Voor beide klachten is met acht andere gemeenten een Klachtcommissie jeugd

benoemd die resp. adviseert en oordeelt over de klachten. De leden van de Klachtcommissie
zijn juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen. Het secretariaat ligt bij de
kfachtencoördinatoren van de reguliere klachten. Ook hier is een grote rolweggelegd voor

de informele afhandeling van de klacht, in de Klachtenregeling Jeugd wordt dit bemiddeling
genoemd. Bij bínnenkomst van de klacht wordt ten alle tijden eerst een bemiddelingspoging
gedaan.

Mediatianteam

ln het kader van het project Juridische kwaliteitszorg is als speerpunt opgenomen
"mediation". Ter uitvoering hiervan is per 1 januari 2016 het mediationteam opgericht dat een

half jaar lang aan de hand van praktijkvoorbeelden en het doorlichten van processen

onderzoekt hoe geschillen ontstaan, hoe ze op te lossen, maar vooral om ze te voorkomen.
ln sommige gevallen is een verhelderend gesprek voldoende maar in het uiterste geval kan

er ook sprake zijn van een formele mediation. Het huidige klachtenproces is al gericht op
informele afhandeling (in eerste instantie) maar er ligt wel een rol van het team om klachten

die geen klachten zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht verder op te pakken. Dit
zal in 2O'16 verder worden uitgewerkt.



Ovcrzicht vcrzockcn Com m issic Ombudsman Roosendaal
Hierondervolgt het onafhankelijke verslag van de Commissie Ombudsman over de
bevindingen inzake het klachtrecht over 2015 voor de gemeente Roosendaal.

Algemcen
De taak van de Commissíe Ombudsman is om een aan haar voorgelegde klacht over het
gedrag van ambtenaren en bestuurders te ondezoeken en hierover een oordeel te geven.
Heeft de ambtenaar of de bestuurder zich in de voorgelegde kwestie behoorlijk gediagen?
Door het onderzoek te doen en een eindoordeel te geven over de bejegening, probeert de
commissie een goede verstandhouding tussen de burger en de overheid te
bewerkstelligen.

De commissíe wil met de uitgesproken oordelen en het doen van aanbevelingen een
bijdrage leveren aan een verbeterde dienstverleníng, naast het herstel van het vertrouwen
van de burger en de verstandhouding met de gemeente. Dit herstel van het vertrouwen is
slechts mogelijk als ook een burger naar de redelijkheid van zijn of haar veaoek kan
kijken. ln hoeverre is de bejegening de verantwoordelijkheid van de overheid, dan wel:
waar houdt deze verantwoordelijkheid ook weer op en díent de burger naar zijn eigen
houding en gedrag te kijken?

ln zor5 kregen gemeenten een aantal taken over van de Rijksoverheid. Zo is de
jeugdzorg, taken op het gebíed van werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en
ouderen gedecentraliseerd. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, maarvanaf
zor5 ligt de gehele verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Doelstelling ís om de zorg
effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper te kunnen leveren. Voor deze taken
kunnen gemeenten met elkaar samenwerken, wat ook gebeurd is bij diverse gemeenten.

Dit jaar heeft één klacht geleid tot een inhoudelijk oordeel over de bejegening door
ambtenaren en bestuurders van de gemeente Roosendaal. Het onderzoek was reeds in
zor4 gestart. De Commissie Ombudsman gaat er dan ook van uit dat in het algemeen
klachten in de eerste lijn bij de gemeente Roosendaal tot tevredenheid van de klagers
worden afgehandeld. Daarnaast gaat de commissie ervan uit de overdracht van de
verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeente Roosendaal geen
noemenswaardige problemen heeft opgeleverd, dan weldat de klachten díe hierover in
eerste aanleg zijn binnengekomen naar tevredenheid van de klager zíjn opgelost.

De Commissie Ombudsman vertrouvvt erop hiermee een getrouw beeld te hebben
gegeven van de vezoeken die zij ín zor5 mocht ontvangen van burgers van de gemeente
Roosendaal.
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Klachten
ln zoe5 zijn zo verzoeken bij de Commissie Ombudsman binnen gekomen. Deze
vezoeken betreffen het totaal van het aantal klachten dat bij de commissie aanhangig is
gemaakt en waartoe de commissie ín eerste instantie beoordeelt of ze wel ontvankelijk is.
lmmers, als de gemeente Roosendaal een klacht nog niet in behandeling heeft gehad,
dient de commissie verzoeker eerst terug te verwijzen naar de gemeente. Ook klachten
die de inhoud van het beleid raken vallen niet onder het klachtrecht.

ln zor5 heeft de commissie r4 maal enkel doorverwezen naar de gemeente voor de eerste
lijn klachtafhandeling door de gemeente Roosendaal, omdat deze procedure nog niet was
doorlopen. Deze klachten zijn vervolgens niet meer bij de commissie aanhangig gemaakt.

ln een tweetal gevallen bleek de doorverwljzíng naar de eerste lijn klachtafhandeling niet
afdoende. Klager kreeg daar alsnog geen gehoor. Een korte interventie van de commíssie
bleek in die gevallen adequaat om alsnog in de eerste lijn klachtafhandeling te voorzien.
Een derde ver¿oeker heeft hangende de communicatie met de Commissie Ombudsman
zijn verzoek tot het doen van een ondezoek in beroep weer ingetrokken en vezocht om
vernietigirtg van de correspondentie, aan welk vezoek de commissie tegemoet ís
gekomen. Een vierde verzoeker heeft een zogenoemde 'pro forma'verzoekschrift
aanhangig gemaakt bij de commissie. Een nadere toelichting zou volgen. Ook na herhaald
verzoek, heeft de commissie nog geen toelichting ontvangen op zijn vezoek.
Een vijfde verzoek bleek na een interventiegesprek door de gerneente alsnog niet
bevredigend te zijn opgelost voorveÍzoeker. Hoewel beroep bij de commissie na dit
interventiegesprek logisch leek, heeft de commissie ertoch voor gekozen om veaoeker
terug te verwijzen naar de eerste lijn klachtafhandeling zodat de bejegeningsaspecten
onder het klachtrecht eerst door de gemeente zelf ondezocht konden worden. Het
ínterventiegesprek had met name in een gesprek over de beleidsmatige aspecten
voorzien. Mocht blijken dat verzoeker na de eerste lijn klachtafhandeling alsnog niet
tevreden is, dan kan de commissie uiteraard een onderzoek doen.

Ondezoek
Eén ver¿oek heeft geleid tot een onderzoek op bejegeningsaspecten. Verzoeker draagt
daartoe een vieftal klachten aan. De kwestie ging over het in privé gebruiken van een
groenstrook die eigenlijk eigendom van de gemeente bleek te zijn. De in gebruík name
speelde sinds de bouw van de woningen eind jaren '8o. De gemeente ondernam in zor3
actie door middel van een aanzegging tot handhavíng. Toen vezoeker ageerde bood de
gemeente aan om de grond tegen een vergoeding overte nemen. Veaoeker wilde de
grond echter in gebruik blijven houden om niet. Partijen konden niet nader tot elkaar
komen. De gemeente eiste veruolgens het stuk grond weer terug.

Verzoeker gaf aan dat hij vond dat de gemeente gedurende langere tijd onvoldoende
aandacht had gegeven aan het dossier zeker gezien de lange voorgeschiedenis. Uit het
onderzoek bteek de commissíe dat reeds in 1989 bij de afronding van de bouw van de
woningen door het Kadaster een opmerking was gemaakt over onduidelijkheid rondom
de erfgrens. De gemeente ondernam hierop verder geen actie.



Eerst in zor3 kwam de gemeente in beweging en wel gelijk met een brief waarin de
ontruiming van de illegaal ingenomen grond werd gelast. De commissÍe oordeelde dat
deze klacht gegrond was en wel in strijd met een goede informatie-verstrekking en de
norm van de-escalatie.

Daarnaast beklaagde vezoeker zich er over dat hij (en andere betrokkenen) begin april
zor4 onder valse voonruendselen een gesprek met de gemeente waren in gelokt. De
commíssíe achtte dit onderdeel níet gegrond. De gemeente wilde een interyentiegesprek
arrangeren om uit de impasse te komen, wat overigens níet lukte. De commissie heeft de
gemeente hierbij welde aanbeveling gedaan om tijdens een dergelijk interventiegesprek
eerst bij iedereen te toetsen wat de venvachtingen zijn, zodat daar geen onduidelijkheden
over kunnen ontstaan.

Derde aspect van de klachtbehandeling betrof de verslaglegging van het gesprek van
begin april zor4. Verzoeker beklaagde zich over'harde leugens' in het verslag. Hoewel de
commissie begreep dat het onderwerp gevoelig lag en de tekst van het verslag mogelijk in
dat licht grievend zou kunnen zijn voor verzoeker, was er onvoldoende grond om te
concluderen dat er sprake zou zijn van 'harde leugens', De commissie heeft de gemeente
welaanbevolen om bíj de verslaglegging rekening te houden met de positie en gevoelens
van de andere peftU. Dit betekent dat het gebruik van juridisch terminologie mogelijk de
andere Pafttj in het defensief dwingt en niet het doel van de-escalatie dient waartoe een
dergelijk gesprek juist bedoeld was.

Verzoeker beklaagde zich tevens over het feit dat nimmer expliciet een reactie is gevraagd
op het verslag van het gesprek van begin april zor4. De commissie achtte dit onderdeel
van de klacht ongegrond omdat er schriftelijk wel een uitnodiging tot een reactie was
gegeven. Hoewelvezoeker dat onder de omstandigheden mogelijk niet als uitnodigend
had ervaren, was dat geenszins voldoende voor de commissie om dit onderdeel gegrond
te verklaren. Met de afrondende rapportage sloot de commissie dit ondezoek af.

organisatics waarvoor de commissie ombudsman klachten behandelt
De Commissie Ombudsman heeft in zor5 naast de gemeente Roosendaalook
werkzaamheden ten aanzien het klachtrecht voor de gemeenten Oosterhout, Aalburg,
Breda, Etten-Leur, Moerdijk en Rucphen en de Belastingsamenwerkíng West-Brabant en
het Werkplein mogen doen.

Dit maakt het werk voor de commissieleden zeer boeiend. De ervaring met klachten en
bemiddeling bij de diverse organisaties - groot én klein, in de stad of een
dorpsgemeenschap - geeft de mogelijkheid om de opgedane expertise nog meer uit te
nutten en ín te zetten voor de burgers van alle organisaties waaryoor de commissie de
klachtbehandeling in beroep vorm geeft.
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L. lnleiding

Per 1- januari20t4 is de gemeente Roosendaal aangesloten bij de regionale Commissie Ombudsman

voor de klachtenbehandeling in tweede aanleg. Daarvoor was de gemeente aangesloten bij de

Nationale Ombudsman, maar vanwege een snellere en een meer informele, vaak mondelinge,

behandeling van de klachten als ook een grotere lokale betrokkenheid is besloten aan te sluiten bij

de Commissie Ombudsman. Ander argument was het kostenaspect. Daar waar voor de Nationale

Ombudsman een vaste bijdrage per jaargold, rekent de Commissie de kosten per ingezet uur. De

Commissie was al werkzaam bij een aantal andere gemeenten en in regio. Bij de benoeming van de

leden van de Commissie door de gemeenteraad in mei 2013 is toegezegd dat de werkzaamheden

van de Commissie na twee jaar zullen worden geëvalueerd. De Commissie heeft in de jaren 2OL4 en

2015 twee klachten in behandeling genomen waarvan er één in 2015 is afgehandeld. Deze klacht is

nog in behandeling. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden tussen Commissie en klager, maar er

komt nog een vervolg.

2. Conclusies/aanbevelingen

De Commissie ombudsman is nu 2,5 jaar werkzaam voor de gemeente. De hoeveelheid klachten die

zij formeel hebben behandeld is zeer beperkt. De klachtencoördinatoren, klagers en beklaagden

beoordelen de Commissie over het algemeen goed. Vooral het snelle en adequate handelen van de

Commissie is een groot voordeel ten opzichte van de werkwijze van de Nationale Ombudsman. Maar

ook het financiële voordeel geldt als een positief punt. De bij de instelling door de gemeenteraad

gevreesde risico's (zie punt 5) zijn niet geheel terecht gebleken. Gelet op de ervaringen van de

betrokkenen (punt 4) volgen hieronder een aantal aanbevelingen. Deze punten zijn inmiddels met

de Commissie besproken. De Commissie doet goed werk voor de gemeente.

Positionering van de Commissie

Er geldt een bepaalde vorm van twijfel over de onafhankelijkheid van de Commissie. Het is

aanbevelenswaardig de Commissie en haar handelen beter te positioneren, wellicht door de
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Commissie zelf in de gesprekken zie zij voert met klagers, maar zeker ook door de presentatie van de

commissie op bijvoorbeeld de website. Er moet meer nadruk worden gelegd op de

onafhankelijkheid van de Commissie en de druk die de Commissie de gemeente oplegt om de door
haar gedane aanbevelingen na te leven. ln de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat het
bestuursorgaan binnen redelijke termijn aan de Commissie moet aangeven hoe ze gevolg gaat geven

aan de aanbevelingen. Het zou een optie kunnen zijn dat de Commissie hierna contact opneemt met
de klager met de vraag of deze verbetering ziet dan wel of de klager heeft gemerkt dat de

aanbevelingen serieus zijn opgepakt door het bestuursorgaan.

Benoeming van nieuwe leden

Het vertrek van één van de leden van de Commissie heeft geen directe problemen opgeleverd,
echter de benoeming van een nieuw lid heeft (te) lang op zich laten wachten. De keuze om bij de

sollicitatieprocedure van een andere gemeente aan te sluiten heeft gezorgd voor onnodige
vertraging. Het verdient aanbeveling bij een eventueel vertrek van een lid zelf een

sollicitatieprocedure te doorlopen en niet aan te sluiten bij de procedure van een andere gemeente
Op deze wijze houdt de gemeente de regie en is er sprake van een transparantere procedure.

Alternatieve geschillenbeslechting

Zoals blijkt uit de hoeveelheid ontvangen verzoeken door de Commissie, waarvan direct kan worden
geconcludeerd dat het grotendeel hiervan (nog) niet bij de Commissie thuishoort, moet dit nader
onderzocht worden. De informatieverstrekking rondom de klachtafhandeling door de gemeente en

de Commissie moet onder de loep worden genomen, zodat het aantal verzoeken die niet bij de

Commissie thuishoren wordt verminderd. Veel gehoord argument van een "onterechte" klager is het
gevoel nergens meer gehoor te krijgen en daarom de Commissie te benaderen, díe deze op haar

beurt onverwijld naar de gemeente stuurt. De ervaring van de Commissie is dat dit geen uniek
verschijnsel is. Zij ziet dit ook bij andere gemeenten/organisaties. Het is een optie om te
onderzoeken of het "mediationteam" van de gemeente een dergelijke functie op zich kan nemen en

daar de Commissie niet onnodig meer mee te belasten. Anderzijds worden de reacties van de

Commissie, als een van de gemeente onafhankelijke instelling, doorgaans wel als verhelderend
ervaren en geaccepteerd.

Gezamenliik horen

Een van de aanbevelingen van de beklaagden is het gezamenlijk horen van klager en beklaagde.

Voor de behandeling van de klacht in eerste instantie door de gemeente, wordt dit wel het
uitgangspunt in de toekomst, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn dat dit niet haalbaar is. Voor
de Commissie is dit een uitgangspunt, maar geen vanzelfsprekend uitgangspunt. De eerste
gesprekken met de klager en de beklaagde zijn individuele gesprekken. De ervaring van de

Commissie is dat op deze wijze zij een ander gesprek met andere informatie verkrijgt dan wanneer
beide partijen direct gezamenlijk aan tafel worden gezet. ln een later stadium is het zeker het doel
van de Commissie om partijen wel bij elkaar te zetten, als de klager hier voor open staat.

Reikwiidte toetsins door de Commissie

Een punt van kritiek van een beklaagde is dat de Commissie te veel ingaat op de inhoud van de

kwestie. De grens tussen inhoud en de beoordeling van de bejegening is niet zonder meer vast te
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leggen. Klagers laten zich begrijpelijkerwijs leiden door de inhoud. De Commissie zal toch altijd de

inhoud moeten doornemen om bij de onderliggende onvrede uit te komen. Echter, zij gaat niet over

de inhoud en doet daar ook geen uitspraken over.

3. Klachtafhandeling en de rol van de Commissie Ombudsman

ln de Algemene wet bestuursrecht is de klachtafhandeling geregeld. Het gaat hier om klachten

inzake gedragingen van een bestuursorgaan of de ambtenaar die onder verantwoordelijkheid van

een bestuursorgaan werkzaam is. De afhandeling van de klacht geschiedt door het bestuursorgaan.

Binnen het team lnterne dienstverlening en communicatie zijn twee klachtencoördinatoren

benoemd die zorgen voor de afhandeling van klachten .Zijzijn ook het eerste aanspreekpunt voor de

Commissie Ombudsman. Het eerste doel van de klachtencoördinatoren is te proberen een klacht

informeelaf te handelen, datwilzeggen contactopnemen metde klageren de klachtaanhoren. ln
principe is dit een taak van de teamleider van de beklaagde, maar in gevallen waar geen sprake is

van een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, neemt de klachtencoördinator dit voor

zijn rekening. Dit betreffen veelal ongenoegens van burgers in diverse kwesties, die niet zijn gericht

op een gedraging van een bestuursorgaan/ambtenaar. Door het aangaan van een gesprek en goed

te luisteren, begrip te tonen en waar nodig gemaakte fouten of nalatigheden erkennen, wordt de

klager doorgaans tevreden gesteld. ln het geval er wel sprake is van een klacht en het gesprek met

de klachtbehandelaar heeft geen oplossing geboden, dan volgt de formele afhandeling in de vorm

van het horen van klager en beklaagde en een besluit. Als de klager het niet eens is met deze

afhandeling dan kan hij zich in beroep wenden tot de Commissie Ombudsman.

De Commissie bestaat uit een voorzitter, mevrouw Smiers, en twee leden, de heren Simons en

Rosendaal. De Commissie heeft als taak een klacht (in tweede aanleg) over een

ambtenaar/bestuursorgaan te onderzoeken en hierover een oordeel te geven. Het gaat hier dan om

een bejegeningsklacht, de wijze waarop een ambtenaar zich gedraagt jegens een burger. De

Commissie geeft haar ombudsfunctie vorm met het doel het vertrouwen van de burger in de

overheid te (doen) herstellen. Dat kan via het middel van het geven van een oordeel, maar liever nog

voorafgaand aan het oordeel, wederzijds begrip bij partijen, waardoor de burger uiteindelijk weer

vertrouwen vindt in de overheid. Dit vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een goed

contact tussen burger en overheid. Klagers kunnen zich per mail of schriftelijk wenden tot de

Commissie Ombudsman. ln de beslissing op de klacht door de gemeente is een verwijzing

opgenomen naar de mogelijkheid de afhandeling van de klacht te laten beoordelen door de

Commissie. Daarnaast is informatie te vinden op de website van de gemeente.

Zodra de Commissie een klacht heeft ontvangen, wordt contact opgenomen met de

klachtencoördinatoren. ln sommige gevallen is de Commissie niet bevoegd, omdat het bijvoorbeeld

een klacht in eerste instantie is. Deze gevallen, maar ook verzoeken die (uiteindelijk) niet als een

klacht kunnen worden gezien, worden per mail teruggekoppeld naar de klachtencoördinatoren die

de zaak verder opnemen. De Commissie communiceert dit altijd met de klager/verzoeker.
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ls er daadwerkelijk sprake van een klacht waar de Commissie bevoegd is, dan start zij het onderzoek.

Zij ontvangt het dossiervan de klachtencoördinator en na onderzoek organiseert zij gesprekken met

de klager en beklaagde. Vaak vindt het gesprek met de klager bij hem/haar thuis plaats. De klager en

beklaagde worden apart gehoord door in principe de drie leden. ln een enkel geval betreft het twee
leden, maar het derde lid leest wel mee en wordt betrokken in de besluitvorming. Na de gesprekken

volgt een verslag van bevindingen of een afrondende mail, waarin een oordeel wordt gegeven over

de gegrondheid van de klacht. Bij een gegronde klacht geeft de Commissie een aanbeveling aan de

gemeente hoe in de toekomst met soortgelijke gevallen kan worden omgegaan. Dit oordeelvan de

Commissie is het eindpunt van de behandeling van de klacht. Hoger beroep is derhalve niet meer

mogelijk.

4. Casussen/ervaringen betrokkenen

Casussen

ln 20L4 zijn 1,6 verzoeken door de Commissie Ombudsman ontvangen. Drie verzoeken zijn door de

Commissie in behandeling genomen. De overige 13 verzoeken behoorden (nog) niet tot de

bevoegdheid van de Commissie en zijn door de gemeente verder afgehandeld. Deze zaken zijn ook

niet terug bij de Commissie aanhangig gemaakt. Van de drie zaken die bij de Commíssie aanhangig

zijn gemaakt heeft één verzoekster na een eerste gesprek aangegeven de procedure niet voort te
willen zetten. Eén zaak is in 2015 afgerond, waarbíj de Commissie oordeelde dat de klacht voor wat
betreft één punt gegrond was en de overige drie punten ongegrond . De derde verzoeker wenste

uiteindelijk toch geen inmenging van de Commissíe en heeft zijn verzoek ingetrokken.

ln 20L5 zijn20 verzoeken door de Commissie Ombudsman ontvangen. Eén daarvan is uiteindelijk als

klacht in tweede instantie in behandeling genomen en in 20L6 nog in behandeling. De overige L9

verzoeken behoorden (nog) niet tot de bevoegdheid van de Commissie en zijn door de gemeente

verder afgehandeld. Deze zaken zijn ook niet meer terug bij de Commissie aanhangig gemaakt.

Ervarinsen kkenen

Ten behoeve van deze evaluatie zijn de betrokkenen in de door de Commissie behandelde kwestie

bevraagd. De vragen hadden betrekking op de formele kant van het proces en daarnaast hoe zij de

daadwerkelijke behandeling hebben ervaren en wat het hun heeft opgeleverd. Eén klager heeft

gereageerd, als ook de twee beklaagden.

De ervaringen ten aanzien van het formele proces zijn van beide zijden positief. De verzoeken

worden direct in behandeling genomen, waardoor klagers, maar ook beklaagden, direct het gevoel

hebben serieus te worden genomen. De gesprekken met de Commissie worden als prettig ervaren.

Ook het feit dat de Commissie het gedrag van de klagers ook kritisch bekijkt is positief.

Er zijn een aantal kritiekpunten te benoemen voor wat betreft de eindconclusie en het vervolg. De

klager geeft de volgende kritische opmerkingen:

- Er is geen sprake van totale onafhankelijkheid gelet op de vergoeding door de gemeente aan

de Commissie voor haar werkzaamheden;
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- Het slotoordeel wordt gezien als een Salomonsoordeel. ledere partij krijgt op een aantal

punten gelijk, maar aan de rapportage van de Commissie kleeft geen enkele dwang of
verplichting voor de gemeente om te verbeteren.

ln deze kwestie benoemden de beklaagden de volgende punten:

- De Commissie gaat te veel in op de inhoud en te weinig op de bejegening. De beoordeling

van de bejegening moet voorop staan;

- Het apart horen van klager en beklaagden wordt niet als positief ervaren. (Meer

mogelijkheden voor begrip von elkoors standpunten, betere hoor en wederhoor, betere

"waorheidsvinding", kleinere kons op onjuiste weergoven en mede ter voorkoming dat een

klager olle andere betrokkenen overheerst en er een ongenuonceerd beeld ontstoot). Hier

dient te worden opgemerkt dat de klager, ondanks een nadrukkelijk verzoek van de

Commissie, niet in gesprek wilde met de gemeente.

De klachtencoördinatoren zijn tevreden over de samenwerking. ln het eerste jaar is in overleg met

de klachtcoördinatoren een verandering van de werkwijze doorgevoerd. De klachtencoördinatoren

hadden weinig zicht op zaken die bij de Commissie aanhangig waren en voelden zich niet betrokken

in het proces. Dit is gewijzigd door heldere communicatie en verloopt nu naar tevredenheid. Dit

toont de betrokkenheid van de Commissie. De lijnen zijn kort en de contacten worden altijd snel

gelegd.

Eind 2015 heeft er wel een principiële kwestie gespeeld tussen klachtencoördinatoren en de

Commissie. Het betrof een verzoeker waarvan de klachtencoördinatoren van mening waren dat er
geen sprake was van een klacht en Commissie vond dat wel. Uiteindelijk heeft de Commissie de

klacht in behandeling genomen.

5. Risico's

Bij de instelling van de Commissie Ombudsman is een aantal te verwachten voordelen geformuleerd,

zoals laagdrempeligheid, een snellere afhandeling, een meer persoonlijke benadering en een grotere

kennis van lokale omstandigheden, maar daarnaast is door de gemeenteraad ook een aantal risico's

benoemd.

Onafhankeliikheid

Klagers zouden de Commissie Ombudsman niet als onafhankelijk genoeg beschouwen omdat zij een

vergoeding krijgen voor hun diensten.

De Commissie ontvangt een vergoeding van de gemeente, hetgeen de onafhankelijkheid zou doen

wankelen. Deze discussie geldt ook voor meerdere voor de gemeente werkzame commissies als

bijvoorbeeld de Commissie voor de bezwaarschriften. Ook zij ontvangen een vergoeding voor hun

advisering en ook hen wordt wel eens door bezwaarmakers verweten dat zij niet onafhankelijk zijn.

Gelet op de positief kritische houding richting de gemeente van de Commissie Ombudsman kan

enkel geconcludeerd worden dat zij krachtens de wet een functioneel onafhankelijke positie

innemen en de verzoeken die zij ontvangen ook als zodanig in behandeling nemen. De beide

klachtencoördinatoren hebben geen enkele aanleiding gezien om te concluderen dat de

onafhankelijkheid van de Commissie in het geding zou zijn.
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Acceptatie

De acceptatie van de Commissie Ombudsman kan minder groot zijn dan die van de Natíonale

Ombudsman.

Hiervan is tot op heden niets gebleken. De niet gewenste inmenging van de Commissie in 2014, had

niets te maken met Commissie of hun houding in deze kwestie, maar meer met de advocaat van de

klager. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de Commissie direct persoonlijk contact opneemt

met de klager, waardoor deze zich direct het gevoel serieus te worden genomen. De lijnen zijn

korter en persoonlijker. Ook het proces is kort, daar waar de procedures bij de Nationale

Ombudsman nog aleens een flinke tijd in beslag namen. Klagers willen direct gehoord worden en

zoals uit onderzoek blijkt ook direct mondeling. Correspondentie over en weer zorgt vaak voor meer

irritatie. De Commissie is, en de gemeente in eerste instantie ook, er op gerícht om zo snel mogelijk

contact op te nemen met de klager. Voor de klager is het doorgaans niet van belang wie hij te

spreken krijgt. Deze werkwijze sluit ook aan bij het dienstverleningsconcept van de gemeente.

Kwetsbaarheid

Eén van de zorgpunten van de gemeenteraad bij de instelling van de Commissie was, gelet op het

aantal leden, de kwetsbaarheid.

Er zijn destijds drie leden benoemd. Kort erna heeft één lid aangegeven per direct te willen stoppen

met zijn werkzaamheden. Hoewel er inderdaad een wat onzekere situatie is ontstaan, hebben de

twee overgebleven leden hun werkzaamheden samen voortgezet. Niet is gebleken dat klagers hier

nadeel van hebben ondervonden. Voor het werven van een nieuw lid is aangesloten bij de

sollicitatíeprocedure van de gemeente Breda. De procedure heeft achteraf gezien door verschillende

oorzaken te lang geduurd. Wellicht kan er in de toekomst, bij een eventueel vertrek, voor worden

gekozen om deze procedure in eigen hand te houden, waardoor de procedure ook transparanter

wordt. Sinds 19 november 2015 is de Commissíe weer compleet. De overweging zou kunnen zijn

nog een lid te werven, een reservelid, maar gelet op de hoeveelheid behandelde klachten door de

Commissie lijkt dat wat ver gaan. Gebleken is dat de behandeling van de klachten door twee leden

ook prima is verlopen en dat hieromtrent geen nadeel is ondervonden door de klagers.

De zorgpunten van de gemeenteraad zijn begrijpelijk, maar na 2,5 jaar werken met de Commissie

niet terecht gebleken. Hoewel de invulling van de ontstane vacature traag is verlopen is de

klachtbehandeling zonder problemen voortgezet.

6. Financiëleconsequenties

Eén van de redenen om bij de Commissie Ombudsman aan te sluiten was een financiële overweging.

Het lidmaatschap bij de Nationale Ombudsman bedroeg ca. € 14.000,00 per jaar ongeacht de

hoeveelheid zaken die zij behandelden voor de gemeente. Dit bedrag was inwonergerelateerd.

De Commissie Ombudsman heeft de volgende kosten in rekening gebracht:

2014 €2987,OO

20L5 € 31"L9,95

De Commissie Ombudsman rekent haar inzet per uur per lid waardoor de besparing aanzienlijk is. De

leden ontvangen € 77,5O per uur. Er geldt nog een jaarlijkse vergoeding van € 100,00 voor kosten

van kantoorvoorzieningen, ed. Drie maal per jaar dient de Commissie een overzicht in van de
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ingezette uren per verzoek/klacht. Het is onnodig te concluderen dat de financiële overweging om

de Commissie aan te stellen een juiste was.

7. Nieuwe ontwikkeling/Klachtcommissie Jeugd

Voor de Commissie is er per l januari 20L5 een onderwerp van klacht bijgekomen. De Jeugdwet

heeft de jeugdzorgtaken overgeheveld naar de gemeente. De afhandeling van klachten inzake de

Jeugdwet is tweeërlei. Er kunnen klachten worden ingediend over de jeugdhulpverlening en klachten

over de toegang tot de jeugdhulp. Beide klachten worden in eerste ¡nstantie behandeld door de

regionale Klachtencommissie jeugd. Voor deze commissie is gekozen vanwege de specifieke

problematiek. ln deze commissie nemen naast juristen ook gedragsdeskundigen en jeugdartsen

deel. Voor wat betreft de klachten inzake de jeugdhulpverlening zijn zij de enige en dus de

beslissende instantie. De door de Klachtencommissie jeugd afgehandelde klachten over de toegang

tot de jeugdhulp kunnen in tweede instantie worden voorgelegd aan de Commissie Ombudsman.

Tot nu toe (juni 2016) hebben zich deze gevallen nog niet voorgedaan.

Roosendaal, 30 juni 20L6
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