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 Raadsmemo 

Datum:  19 februari 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. J.H.A. Goudt 

Voor informatie:  Lisette Müller, Algemene zaken  

Onderwerp:  Klacht van de familie Ordelmans uit Diepenheim over de gemeenteraad 

 

1. Aanleiding 

Op 10 januari 2013 is een klachtbrief ontvangen van de heer en mevrouw Ordelmans, wonend 

aan de Hazendammerweg 6 te Diepenheim. De familie Ordelmans geeft in deze brief aan dat 

zij een klacht indient over de gemeenteraad betreffende het ontbreken van inventarisatie en 

afwegen van belangen, voorafgaand aan het amendement Oude Goorseweg 8/ 

Bestemmingsplan Buitengebied.  

2. Inhoudelijke mededeling 

De klacht van de heer en mevrouw Ordelmans heeft betrekking op het aannemen van een 

amendement ‘Oude Goorseweg 8’ door de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 

18 december 2012. Dit amendement is ingediend en vervolgens door uw raad aangenomen.  

Klagers stellen dat de gemeenteraad alleen de belangen van pluimveebedrijf Temmink (Oude 

Goorseweg 8 te Diepenheim) heeft meegewogen en voorbij is gegaan aan de vele en grote 

nadelen voor omwonenden. Deze nadelen zijn volgens de heer en mevrouw Ordelmans niet 

door de gemeenteraad geïnventariseerd en afgewogen.  

Nu de klacht gericht is tegen (de gevolgen van) het aannemen van een amendement kan dit 

niet worden aangemerkt als een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het 

aannemen van een amendement betreft immers een bevoegdheid van de gemeenteraad en is 

niet aan te merken als een klacht gericht tegen de wijze waarop een bestuursorgaan zich in 

een bepaalde aangelegenheid jegens klager of een ander heeft gedragen. Het gaat in dit geval 

over een procedure dan wel een bevoegdheid en niet om een gedraging van een bestuurs7

orgaan. Nu de klacht niet voldoet aan de criteria van een “klacht” in de zin van de Algemene 

wet bestuursrecht, is het klachtrecht niet aan de orde. Dit betekent dat de brief van de heer en 

mevrouw Ordelmans niet volgens de interne klachtenprocedure Hof van Twente kan worden 

behandeld.  
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Voorgaande gedachtengang is voorgelegd aan de heer Prins, senior onderzoeker van de 

Nationale Ombudsman. Hij heeft geadviseerd de klacht op deze wijze af te doen. 

3. Conclusie 

De heer en mevrouw Ordelmans zijn middels een brief van het college geïnformeerd over de 

afdoening van hun klacht. Ze zijn tevens op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om beroep 

bij de Raad van State in te stellen tegen het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente”. 

Ook is in deze brief aangeven dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Nationale 

Ombudsman in Den Haag indien de heer en mevrouw Ordelmans het niet eens zijn met deze 

beslissing of niet tevreden zijn over de manier waarop de klacht is behandeld door de 

gemeente Hof van Twente, 


