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1 Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2013 van de interne klachtenbehandeling in de ge-

meente Hof van Twente. In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de behandeling van 

klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de “Richtlijn 

Klachtenbehandeling Hof van Twente” over gedragingen van ambtenaren, bestuurders en 

bestuursorganen. Het doel van deze richtlijn, is dat de binnengekomen klachten zorgvuldig 

en uniforme wijze worden behandeld.   

 

 

2 Wat zijn klachten? 

2.1  Gedragingen 

Hoe de gemeente op een klacht moet reageren, hangt af van het onderwerp. Er geldt een 

speciale klachtenprocedure wanneer het gaat over klachten over “gedragingen” van ambte-

naren of van bestuurders. De grondslag hiervoor is de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 

Awb). Voorbeelden van dergelijke gedragingen zijn: iemand onheus bejegenen aan het loket 

of aan de telefoon, verkeerde of ontoereikende informatie verstrekken, een brief niet of veel 

te traag beantwoorden, of toezeggingen of afspraken niet nakomen.  

 
2.2 Geen klachten 

Een melding over een losse stoeptegel is geen klacht over een gedraging maar een ‘melding 

openbare ruimte’. Uiteraard moet de gemeente wel iets met die melding doen, maar dan niet 

volgens de klachtenprocedure op basis van de Awb. De afdeling Openbare Werken zorgt 

voor verdere afwikkeling van allerlei “klachten” over gebreken in de woon- en leefomgeving, 

zoals overhangend groen, omgewaaide bomen, zwerfvuil, niet brandende lantaarnpalen en 

andere onveilige verkeerssituaties zoals bij kruispunten en oversteekplaatsen enz.  

 

Ook kan geen klacht worden ingediend tegen bijvoorbeeld een vergunning of een afwijzing 

van een subsidie of uitkering. Als iemand het daar niet mee eens is kan er een bezwaar-

schrift worden ingediend en eventueel de gang naar de rechter worden gemaakt.   

 

 

3 Klachtenprocedure  

3.1   Intern en extern klachtrecht 

In de Algemene wet bestuursrecht wordt er onderscheid gemaakt tussen intern en extern 

klachtrecht. Extern klachtrecht volgt normaliter intern klachtrecht op. Voordat de procedure 

gevolgd kan worden van extern klachtrecht dient de gemeente eerst de klacht zelf te behan-

delen (intern klachtrecht). Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling kan de klacht 

voorgelegd worden aan de externe klachtenbehandelaar. Voor de gemeente Hof van Twente 

is dat de Nationale ombudsman in Den Haag.  
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Klachten moeten zorgvuldig worden behandeld. Als waarborg staan in hoofdstuk 9 van de 

Algemene wet bestuursrecht enkele minimumeisen waaraan die behandeling moet voldoen: 

 behandeling van de klacht door een onafhankelijk iemand; 

 de klager moet de gelegenheid krijgen om te worden gehoord; 

 en de gemeente mag een onafhankelijke adviescommissie inschakelen.  

 

Overheden mogen de wettelijke regels aanvullen en nader uitwerken. Onze gemeente heeft 

van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door vaststelling van de beleidsregel “Richtlijn klach-

tenbehandeling Hof van Twente”. Dit is een uitwerking van de wettelijke procedure. De richt-

lijn is o.a. te raadplegen op onze site hofvantwente.nl. 

 

In de richtlijn wordt beschreven hoe en door wie intern een klacht over een gedraging van 

een medewerker, bestuurder of bestuursorgaan, moet worden behandeld. In de gemeente 

Hof van Twente wordt een klacht doorgaans behandeld door de eerst hogere leidinggevende 

van degene waarover geklaagd wordt. Deze klachtbehandelaar is verantwoordelijk voor be-

handeling van de klacht en dient door bemiddeling of directe interventie de klacht zo snel en 

effectief mogelijk op te lossen (informele behandeling). Als dit niet mogelijk is wordt de klacht 

afgedaan door het college van burgemeester en wethouders (formele behandeling). Als kla-

ger het niet eens is met de afdoening of uitkomst staat de weg open naar de externe klacht-

behandelaar, de Nationale ombudsman.  

 

3.2    Extern klachtrecht door Nationale ombudsman  

Er is in 2013 geen formele externe klachtprocedure (onderzoek) voor de Hof van Twente 

door de Nationale ombudsman gevoerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de interne 

klachtenprocedure wat betreft de afdoening van klachten goed functioneert. 

 

Wel heeft de Nationale ombudsman klachten behandeld of verwezen. Zo heeft de gemeente 

in overleg met een onderzoeker van de ombudsman een interne klacht opgepakt. Ook is bij-

voorbeeld voorgekomen dat er een klacht rechtstreeks wordt ingediend bij de Nationale om-

budsman, zonder dat deze klacht eerst door de gemeente is behandeld. Deze klacht is daar-

om door de ombudsman terugverwezen naar de gemeente voor een interne behandeling. In 

2013 zijn er 7 klachten ontvangen door de Nationale ombudsman die vervolgens niet zijn 

onderzocht en verkort zijn afgedaan. Dat wil zeggen; één klacht is middels interventie tus-

sentijds beëindigd, naar de andere zes klachten is geen onderzoek gedaan. Een door de Na-

tionale Ombudsman aangeleverd geanonimiseerd dossieroverzicht over 2013 treft u ter in-

formatie als bijlage A van dit verslag aan. 
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 4 Aantal klachten  

4.1  Klachten in Nederland ingediend bij de Nationale Ombudsman  

De Nationale ombudsman brengt jaarlijks een verslag uit over klachten die betrekking heb-

ben op alle overheden in Nederland. Onder “overheden” vallen: alle ministeries, de politie en 

de decentrale overheden (waaronder gemeenten).  

 

In het jaarverslag Nationale Ombudsman 2013 staat het volgende over klachten betrekking 

hebbend op alle overheden in Nederland:   
 

Tabel 1 Omvang klachten   

 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 

Per post 5.136 5.373 5.328 5.512 4.550 
Digitaal 7.667 9.239 8.931 7.946 7.909 

Totaal schriftelijk 12.803 14.612 14.259 13.458 12.459 

Mondeling 19.873 29.753 27.512 26.257 25.574 

Totaal 32.676 44.365 41.771 39.715 38.033 

 

Uit het jaarverslag van de Nationale ombudsman:  

“Het verloop  van  het aantal klachten laat zien dat na een piek in 2010 het aantal klach-

ten gestaag gedaald is. Een belangrijke oorzaak van de piek in 2010 was de door de 

Nationale ombudsman gehouden publiekscampagne Wordt  u niet gehoord  door de 

overheid?  Bel dan gratis de Nationale ombudsman. Deze campagne  is in 2010 actief 

ingezet om de naams- en functiebekendheid van de Nationale ombudsman te vergro-

ten. De Nationale ombudsman kan zijn functie  immers  alleen vervullen wanneer 

mensen die klachten hebben weten dat er een Nationale ombudsman bestaat waar zij 

met hun klacht terechtkunnen. De campagnestrategie is in de loop van 2010 en de ja-

ren daarna bijgesteld om de instroom in evenwicht te houden met de beschikbare ca-

paciteit. In 2013 is de campagne alleen aan het eind van het jaar op zeer beperkte 

schaal ingezet”. 

 
In 2013 werden bij de Nationale ombudsman in Den Haag de meeste klachten ingediend 
over de Belastingdienst, te weten 5.068 klachten. Over gemeenten werden in 2013 5.023 
klachten ingediend. Ten opzichte van 2012 betekende dit een daling van 8% van het aantal 
klachten over gemeenten.  
 
4.2  Hof van Twente 

In 2013 zijn er 36 schriftelijke klachten ingediend bij de gemeente Hof van Twente. Om een 

beeld te krijgen van de hoeveelheid klachten in voorgaande jaren worden ook deze gege-

vens hieronder weergegeven.  

 

Hof van Twente- aantal klachten per jaar  

2008:  35 klachten 

2009:  29 klachten 

2010:  17 klachten 

2011:  36 klachten 

2012:  38 klachten 

2013:  36 klachten 
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Uit voorgaande overzicht blijkt dat er in 2010 in verhouding weinig klachten waren (17). Ver-

volgens schommelden in de jaren erna het aantal klachten tussen de 36 en 38. Voor het 

aantal klachten in 2013 (36) is niet direct een opvallende oorzaak te noemen. De klachten 

hebben betrekking op (bijna) alle afdelingen in de organisatie.  

 

 

4.3        Soort klachten per afdeling  

In onderstaande overzicht wordt het aantal ontvangen klachten van het jaar 2012 en 2013 

weergegeven. De klachten zijn per afdeling/bestuursorgaan geregistreerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een geanonimiseerd overzicht van alle klachten is opgenomen in bijlage B.  

Het overzicht vermeldt per klacht een korte omschrijving. Ook is het oordeel aangegeven.  

 

Als toelichting op bovenstaand overzicht wordt het volgende opgemerkt: 

 

Afdeling Algemene Zaken 

Er zijn in totaal drie klachten betrekking hebbende op de afdeling Algemene Zaken ingediend 

(van 1 in 2012 naar 3 in 2013). Twee klachten zijn door eenzelfde klager ingediend. Eén van 

de drie klachten is door de gemeente in overleg met een onderzoeker van de Nationale om-

budsman, dus zonder interne behandeling, in handen gegeven aan de Nationale ombuds-

man voor een informele behandeling. Het betrof dus geen formeel onderzoek naar de klacht 

door de ombudsman. De reden hiervoor is dat de complexere klacht was gericht tegen 

meerdere medewerkers in de organisatie en de ombudsman de service verleend om in deze 

kwesties als klachtbehandelaar op te treden. Door een onderzoeker van de Nationale om-

budsman is getracht de klacht middels deze informele weg op te lossen. Helaas heeft deze 

bijzondere behandeling niet het gewenste resultaat opgeleverd; de klacht werd niet opgelost. 

In tweede instantie heeft de burgemeester de klacht opgepakt en is er uiteindelijk tot een af-

ronding van de klacht gekomen.    

 

Bestuur 

Wat opvalt is dat het aantal klachten gericht tegen het college/bestuurders in 2013 is toege-

nomen ten opzichte van 2012 van 2 naar 6 klachten. Drie klachten zijn niet inhoudelijk be-

handeld omdat de klachten betrekking hebben op kwesties die langer dan een jaar geleden 

Afdeling/bestuursorgaan  2012 2013 

Algemene Zaken 1 3 

College/bestuurders 2 6 

Facilitaire zaken - - 

Financiële zaken 3 1 

Openbare werken 10 9 

Publiekszaken 8 6 

Ruimtelijke en  Economische Ontwikkeling  2 1 

Vergunningen en handhaving  6 4 

Maatschappelijke Ontwikkeling   

* Welzijn en Onderwijs - - 

* Werk Inkomen en Zorg  6 6 

Totaal 38 36 
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hebben plaatsgevonden. Behandeling van een klacht hoeft dan op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht niet plaats te vinden. Twee van de drie klachten die niet inhoudelijk zijn 

behandeld, zijn door dezelfde klager ingediend.  

 

Afdeling Financiële Zaken 

In 2013 is er één klacht over deze afdeling ingediend. Geklaagd werd over het traag afhan-

delen van een aanvraag met betrekking tot kwijtschelding gemeentelijke belasting. De klacht 

is middels een uitleg afgehandeld.     

 

Afdeling Openbare Werken 

Het aantal klachten aangaande de afdeling Openbare Werken blijft relatief gezien hoog; te 

weten 9 klachten in 2013 (2012: 10 klachten). In 2012 ging het merendeel van de klachten 

nog over het niet of niet tijdig reageren op een melding over de leefomgeving, of het niet na-

komen van een afspraak. In 2013 betrof het meer diverse onderwerpen, zoals klachten over 

meldingen, de communicatie over het afsluiten van wegen of over parkeerbeleid. Ook zijn er 

in 2013 twee klachten ingediend over de handwijze/optreden van een medewerker. Alle 

klachten zijn middels gesprekken opgelost.   

 

Afdeling Publiekszaken 

In 2013 zijn er twee klachten (6) minder ingediend als in 2012 (8) die betrekking hebben op 

de afdelingen Publiekszaken. Eén klacht had betrekking op officiële documenten; te weten 

een paspoort. Drie klachten zijn ingediend over de (telefonische) bereikbaarheid van de ge-

meente. Ook is er een klacht ingediend over het niet doorvoeren van een adreswijziging. Tot 

slot is er een klacht ontvangen over het gebruik van een werk/privé e-mailadres.  

 

Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling  

Over de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling is in 2013 een klacht ontvangen 

die betrekking heeft op een medewerker van deze afdeling en gerelateerd is aan bestem-

mingsplannen. In 2012 waren hierover twee klachten ingediend. Door mondelinge toelichting 

van de klachtbehandelaar is de klacht opgelost.      

  

Afdeling Vergunning en Handhaving 

Er is sprake van een afname van het aantal klachten over de afdeling Vergunning en Hand-

having, van 6 klachten in 2012 naar 4 klachten in 2013. Twee klachten hebben betrekking op 

bereikbaarheid van medewerkers. De andere klacht heeft betrekking op handelwij-

ze/optreden van een medewerker. Ook is er een klacht over een milieumelding ingediend. 

Deze klachten zijn middels een gesprek/uitleg opgelost.  

 

Afdeling Werk Inkomen en Zorg 

Het aantal klachten in 2013 is ten opzichte van 2012 gelijk gebleven, te weten 6 klachten. Al-

le klachten zijn opgelost nadat er een gesprek is geweest dan wel een uitleg is gegeven  

door de klachtbehandelaar. Opgemerkt wordt dat de klachten sterk financieel gerelateerd 

zijn. Net als in 2012 zijn de klachten in 2013 veelal ingegeven uit een financieel oogpunt als 

gevolg van de economische recessie.  

 

Conclusies 

De laatste drie jaar schommelt het aantal ingediende schriftelijke interne klachten tussen de 

36 en 38 klachten per jaar. De 36 ingediende klachten in 2013 hebben betrekking op uiteen-

lopende onderwerpen. Er is geen sprake van één opvallende oorzaak of gebeurtenis die 
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aanleiding geeft voor een aantal klachten. Het aantal klachten gericht tegen de handelwijze 

van bestuurders/medewerkers is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Er is meer ge-

klaagd over kwesties die gericht zijn tegen bestuurlijke/politieke keuzes, veelal die langer 

dan een jaar geleden voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.  

De klachten die betrekking hebben op de afdeling Openbare Werken zijn relatief nog steeds 

hoog. Ook speelt, net als in 2012, de recessie c.q. de financiële situatie waarin burgers ver-

keren een belangrijke rol. Burgers raken daarnaast steeds meer bekend met het fenomeen 

klacht.  

  

 

5 Formele en informele klachtbehandeling 
 

5.1.  Informele klachtbehandeling 

Wij streven naar een zo informeel mogelijke behandeling van klachten. De wet biedt daar-

voor ook ruimte. Een informele, oplossingsgerichte aanpak gaat sneller en leidt vaker tot te-

vredenheid bij klagers. Wanneer een klacht zich daarvoor leent, tracht de klachtbehandelaar 

daarom in eerste instantie te bemiddelen tussen de klager en degene waarover wordt ge-

klaagd en op die manier de klacht “op te lossen”. Afspraak is dat de klachtbehandelaar de 

klager binnen één week belt. Afhankelijk van de klacht wordt een en ander uitgelegd, worden 

vragen beantwoord, wordt informatie toegezonden, worden fouten hersteld als dat nog mo-

gelijk is, of worden toezeggingen alsnog nagekomen. Als klager gelijk heeft wordt excuses 

aangeboden. Blijkt de klager daarmee tevreden te zijn, dan is de klacht hiermee afgedaan. 

Er wordt vervolgens alleen nog een brief naar de klager gestuurd waarin wordt aangegeven 

dat de klacht is afgedaan volgens tevredenheid van de klager en verdere procedurele stap-

pen niet meer worden gevolgd.  

 

5.2  Formele klachtbehandeling 

Wanneer in enkele gevallen bemiddeling op voorhand niet geschikt lijkt of bemiddeling niet 

lukt wordt de formele procedure gevolgd. De klachtbehandelaar nodigt de klager uit voor een 

hoorzitting. Tijdens een hoorzitting wordt getracht de klacht op te lossen. Als de klacht wordt 

opgelost dan hoeft deze niet verder volgens de richtlijn te worden behandeld. Mocht er niet 

met de klager tot een vergelijk worden gekomen tijdens een hoorzitting dan volgt de formele 

afdoening van de klacht door het voor te leggen aan het college. Het college neemt dan een 

besluit over de klacht en informeert vervolgens schriftelijk de klager.  

 

In 2013 zijn bijna alle klachten (34 van de 36) op een informele wijze behandeld. De klachten 

van twee klagers zijn op formele wijze door het college afgedaan. In het voorgaande jaar 

2012 werden er nog zes (van de 38) klachten op formele wijze afgedaan.   

      

 

6        Oordeel klachten 
 

Van de 36 ingediende klachten die in 2013 zijn 4 klachten (deels) gegrond verklaard.  

Eén klacht is ongegrond verklaard. Zoals reeds eerder aangegeven zijn drie klachten, die 

waren gericht tegen het bestuur, niet inhoudelijk behandeld omdat deze kwesties langer dan 

een jaar voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden. Op basis van artikel 9:8 van 

de Awb hoeft er dan geen inhoudelijke behandeling plaats te vinden. Het merendeel van de 

klachten is ‘opgelost’. Opgelost betekent dat er een gesprek (informele klachtbehandeling) 

heeft plaatsgevonden met de klager en de kwestie is besproken. Er is tot een verge-
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lijk/oplossing is gekomen, evt. excuses is aangeboden of er is een uitleg dan wel een toelich-

ting gegeven.  

 

Klachten  oordeel 

     4  (deels) gegrond   

  1  (deels) ongegrond  

3 Niet inhoudelijk behandeld omdat kwestie gaat over gedraging langer 

dan een jaar geleden.  

28  Opgelost/afgedaan middels gesprek informele aanpak 

  

 

 

7  De behandeltermijn  
 

De werkwijze van de gemeente Hof van Twente is erop gericht een interne klacht zo spoedig 

mogelijk af te doen. Het streven is de klacht binnen de wettelijke termijn van zes weken te 

hebben afgehandeld. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met vier werken (dus in 

totaal 10 weken). Indien er met vier weken verdaagd wordt, moet de klager hierover door de 

klachtenbehandelaar schriftelijk worden geïnformeerd.  

 

In 2013 zijn 34 van de 36 klachten binnen de wettelijke termijn (van 10 weken) afgehandeld. 

Veel klachten (20) worden doorgaans al binnen twee weken afgedaan. Er zijn 10 klachten 

binnen 6 weken afgehandeld.   

 

In 2013 heeft de behandeling van twee klachten langer dan 10 weken geduurd. Van de ene 

klacht heeft de afhandeling van de klacht langer op zich laten wachten omdat de gemeente 

de Nationale ombudsman heeft ingeschakeld om de interne klacht op te lossen. Dit heeft 

meer tijd gevergd. De andere klacht heeft o.a. betrekking op een verkeerssituatie. De afhan-

deling van deze klacht heeft langer geduurd, omdat er procedures gevolgd moesten worden 

om een verkeerssituatie te kunnen wijzigen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de informele aanpak een goede invloed heeft op de behan-

deltermijn van klachten. Slechts in twee (van de 36) gevallen is de klacht niet binnen de wet-

telijke termijn afgedaan. Klachten kunnen door direct contact op te nemen met de klager 

doorgaans snel en effectief worden afgehandeld.  

 

 

8 Aanbevelingen     

Continueren van afdoen van klacht op informele wijze 

Artikel 9:5 van de Awb bepaalt dat zodra een gemeente naar tevredenheid van de klager aan 

diens klacht tegemoet is gekomen, de klachtenprocedure kan stoppen. Het merendeel van 

de interne klachten wordt al op informele wijze afgedaan. Aanbevolen wordt om hier zoveel 

mogelijk naar te blijven streven. Via een informele afdoening snijdt het mes aan twee kanten, 

de klager is tevreden en de gemeente kan met één telefoontje (met schriftelijke bevestiging 

van het gesprokene) binnen de wettelijke termijn een klacht afdoen. Voorts blijkt uit de prak-
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tijk dat via een informele afdoening duidelijk winst te halen is in tijdinvestering. Ook valt er 

winst te halen in het herstellen van de relatie tussen de klager en de gemeente.  

 

 

Mediationvaardigheden 

Aanbevolen wordt om te blijven investeren in mediationvaardigheden bij klachtbehandelaars. 

Deze vorm van conflictbemiddeling is al een aantal jaren gemeen goed in de organisatie en 

is nodig om klachten/conflicten op te kunnen lossen op een informele wijze. Deze vaardighe-

den toepassen loont zeker de moeite. Niet voor alle klachten is direct een oplossing voor 

handen, maar dan kan de formele klachtbehandeling een uitkomst bieden.  
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