
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  13 augustus 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Lisette Müller, afdeling Algemene zaken / klachtencoördinator  

Onderwerp:  Jaarverslag klachten 2012 

 

1. Aanleiding 

De procedure voor de behandeling van klachten is beschreven in hoofdstuk 9 van de Algeme-

ne wet bestuursrecht (hierna: Awb) en in de “Richtlijn Klachtenbehandeling Hof van Twente”. In 

de Richtlijn wordt bepaald dat de klachtencoördinator aan raad, college en management 

rapporteert. Het jaarverslag over klachten die in 2012 zijn ingediend bij de gemeente Hof van 

Twente treft u hierbij aan.   

2. Inhoudelijke mededeling 

Het jaarverslag geeft inzicht in de hoeveelheid en de aard van de klachten en in de wijze van 

afdoening. Verder wordt er onder andere aandacht besteed aan de afdoeningtermijn. Doel van 

de richtlijn is dat de binnengekomen klachten zoveel mogelijk op uniforme wijze worden 

behandeld. 

 

Aantal klachten 

Opgemerkt wordt dat er een lichte toename is van het aantal klachten in 2012 ten opzichte van 

het jaar ervoor, van 36 naar 38 klachten. In het jaarverslag is aangegeven op welke gebieden 

de klachten betrekking hebben. Het aantal ingekomen klachten fluctueert jaarlijks en is redelijk 

in lijn met de voorgaande jaren. Landelijk is er ook een stijgende lijn in het aantal klachten te 

zien die zijn ingediend bij de Nationale ombudsman in Den Haag. Uiteraard heeft het aantal 

ingediende klachten blijvend aandacht en is het voorkomen van klachten het uitgangspunt. 
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Afdoeningstermijn 

Drieëndertig klachten die in 2012 op informele wijze konden worden behandeld zijn allen tijdig, 

dus binnen de wettelijke termijn van zes weken, afgedaan. Vaak zijn de klachten die op infor-

mele wijze zijn behandeld al binnen 2 weken afgehandeld. Informeel wil zeggen dat de klacht-

behandelaar telefonisch contact opneemt met de klager. Leidt dit contact tot een oplossing 

waar de klager tevreden mee is, dan is de klacht daarmee afgedaan.  

In 2012 zijn de vijf klachten die op formele wijze zijn afgedaan niet binnen de wettelijke 

termijn van zes weken afgehandeld. Reden hiervoor is dat er meer stappen (zoals een hoor-

zitting met klager, toepassen van wederhoor, voorbereiding/onderzoek van de klacht en 

uiteindelijke behandeling in het college) dan bij een informele wijze moeten worden door-

lopen voordat de klacht kan worden afgehandeld. Zes weken blijkt in de praktijk dan relatief 

kort. Daarbij wordt opgemerkt dat klachten die formeel worden behandeld vaak complexer 

zijn dan klachten die informeel op te lossen zijn. Uiteraard wordt gestreefd naar een zorg-

vuldige behandeling. Dit vergt wat meer tijd, met name in de voorbereiding van de afhande-

ling van de klacht.  

 

Oordeel 

Van de 38 ingediende klachten in 2012 zijn drie klachten gegrond verklaard. Twaalf klachten 

zijn ongegrond verklaard en het merendeel van de klachten (achttien) is „opgelost‟. Opgelost 

betekent dat er een gesprek (informele klachtbehandeling) heeft plaatsgevonden met de klager 

en de kwestie is besproken. Er is tot een vergelijk/oplossing is gekomen, evt. excuses is aan-

geboden of er is een uitleg dan wel een toelichting gegeven. Een klacht is deels gegrond en 

deels ongegrond verklaard. Over vier klachten zijn geen gegevens bekend, dan wel niet 

behandeld omdat er geen contact met de klager mogelijk bleek.    

 

Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van het aantal klachten in 2012 o.a. wordt 

veroorzaakt door het niet of niet tijdig reageren of niet nakomen van afspraken, of de handels-

wijze van medewerkers. Ook speelt de recessie c.q. de financiële situatie waarin burgers 

verkeren een rol. De burgers raken ook steeds meer bekend met het fenomeen klacht. De 

Nationale ombudsman wijst in zijn publicaties ook regelmatig op de mogelijkheid van het 

indienen van een klacht.  

 

Aanbevelingen 

In het jaarverslag wordt een aantal aandachtspunten opgesomd, te weten; 

1- Tijdige afhandeling van klachten 

Aandacht blijven besteden aan het tijdig afhandelen van klachten binnen de wettelijke 

termijn.  

2- Tijdige en zorgvuldige behandeling van e-mail en meldingen openbare ruimte   

Zorg dragen voor goede registratie en doorgeleiding van e-mails en meldingen openbare 

ruimte. Burgers adequaat op de hoogte stellen van ontvangst van de melding en berichten 

wat er met de melding is of wordt gedaan.   

3- Continueren van afdoen van klacht op informele wijze 

Aanbevolen wordt om zoveel mogelijk te blijven streven naar informele afdoening van de 

klacht.  

4- Mediationvaardigheden 

Blijven investeren in mediationvaardigheden bij klachtbehandelaars. 
 

Om de genoemde aandachtspunten op een adequate en zorgvuldige manier in de organisatie 

weg te zetten zal de klachtencoördinator de onderwerpen onder de aandacht brengen van alle 

klachtbehandelaars (dit zijn o.a. de afdelingsmanagers). 

3. Conclusie 

Kennis nemen van het jaarverslag klachtbehandeling 2012 


