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Voorwoord van de voorzitter  

Geachte raadsleden, Geachte lezer, 

Dit jaarverslag is bedoeld om inzicht te geven in wat er leeft onder de inwoners van deze stad en op 
welke wijze hun reacties leidden tot verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en 
klachtbehandeling.  

Samen aan de slag 
Ombudswerk is teamwerk. Al bijna 25 jaar zet de Ombudscommissie zich in om inwoners van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch op weg te helpen als zij problemen ervaren in hun contact met de 
gemeente. Daar waar we kunnen lossen we problemen snel op met een interventie of een verwijzing 
naar een juiste instantie.  
Daarnaast ondersteunt de Ombudscommissie de gemeente in het verbeteren van haar dienstverlening 
en interne klachtbehandeling. Gevraagd en ongevraagd. Door het schrijven van rapporten en het 
bespreken van signalen en knelpunten. Met ambtenaren, leidinggevenden en bestuurders. Zodat 
geleerd kan worden van klachten.  

Op 1 april 2017 is de Ombudscommissie aan de slag gegaan met een nieuw, enthousiast en 
gemotiveerd team. Graag brengen wij met dit nieuwe team verslag uit van onze werkzaamheden in 
20171 en de wijze waarop wij onze taken2 vervulden. 

Burgers op weg helpen 
In de afgelopen jaren zijn onze werkzaamheden veranderd. Van een formele procedurele en schriftelijke 
aanpak naar een meer informele en oplossingsgerichte aanpak van verzoeken om klachtbehandeling.  
Minstens 85% van de burgers die zich tot de Ombudscommissie richten, kunnen wij op dit moment met 
een verwijzing of interventie op weg helpen. Deze aanpak waarderen alle partijen zeer, horen wij 
regelmatig terug. Want door deze aanpak wordt het vertrouwen tussen de gemeentelijke organisatie en 
haar inwoners vaak hersteld en worden dure en tijdrovende (klacht-)procedures vaak voorkomen. Deze 
resultaten zijn lastig in cijfers uit te drukken. Niettemin willen we ook de resultaten van dit deel van onze 
werkzaamheden (meer) zichtbaar maken in dit jaarverslag.  

Leren van klachten 
De gemeentelijke organisatie toonde zich ook in 2017 weer een lerende organisatie. Zij ging aan de 
slag met de aanbevelingen van de Ombudscommissie. Ook stond de gemeentelijke organisatie open 
voor het leren van klachten. In dit jaarverslag laten wij zien hoe de gemeente omging met de door ons 
gesignaleerde knelpunten en aanbevelingen. En ook waar wij nog verbeterpunten zien voor de 
gemeentelijke dienstverlening of klachtbehandeling, om (verder) mee aan de slag te kunnen gaan.  

Vooruitblik 
De Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch bestaat sinds 1 maart 1994. Dit betekent dat wij in 2019 ons 
25-jarig bestaan vieren. Hier willen we volgend jaar op feestelijke wijze bij stilstaan.

Bedankt 
Wij danken Arno de Kort, Ans van den Akker en Angelique Verhoof voor hun werk en grote inzet als lid 
van de Ombudscommissie de afgelopen twaalf jaren. Door het bereiken van de maximale 
benoemingstermijn kwam hier dit jaar een einde aan.  

Ook willen wij u bedanken voor het in 2017 in ons gestelde vertrouwen! In 2018 gaan wij wederom 

weer graag aan de slag! Samen met de inwoners en de gemeente. 

’s-Hertogenbosch, april 2018 

De voorzitter van de Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch, 

A.H.A. (Ton) Lensen 

1 Zoals verplicht gesteld in artikel 81s Gemeentewet en artikel 9 van de Verordening op de gemeentelijke Ombudscommissie.
2 Meer informatie hierover ook op onze website www.gemeentes-hertogenbosch.nl  

http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/
http://www.gemeentes-hertogenbosch.nl/
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1.  ACHTERGRONDEN 

De Ombudscommissie is er om burgers op weg te helpen als zij problemen ervaren in hun contact met 
de gemeente. Naar een oplossing of naar een juiste instantie3. 
Daarnaast ondersteunt de Ombudscommissie de gemeente in de verbetering van haar dienstverlening 
en klachtbehandeling. Gevraagd en ongevraagd. Door het schrijven van rapporten en het bespreken 
van signalen met ambtenaren, leidinggevenden en bestuurders. Zodat geleerd wordt van klachten. Dit 
doen wij vanuit een maatschappelijke, historische en wettelijke achtergrond.  
 
 
1.1. Maatschappelijke achtergrond 
 
Het doel van de Ombudscommissie is een brug te zijn tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en haar 
inwoners. Dit doen wij door: 

- Snel, direct en persoonlijk contact met burgers, bestuurders en ambtenaren. 
- Vroegtijdig en snel oplossen van problemen en knelpunten van burgers.  
- Adviezen te geven over verbetering van gemeentelijke dienstverlening en klachtbehandeling.  
- Signalen en knelpunten van burgers te bespreken met ambtenaren, leidinggevenden en 

bestuurders. 
- Onafhankelijk en onpartijdig behandelen van klachten en signalen4. Met hoor en wederhoor.  

 
De Ombudscommissie werkt oplossingsgericht, informeel, en integraal. Waar mogelijk met een 
interventie (“tussenkomst”) en waar nodig met een rapport. Interventies zijn gericht op het vinden van 
een snelle oplossing voor een probleem. Door herstel van relatie en communicatie, herstel van fouten, 
vragen beantwoorden, versnelling van procedures, enzovoort.  
 
De toegang tot de Ombudscommissie is voor alle partijen laagdrempelig. De Ombudscommissie biedt 
betrokkenen altijd een luisterend oor. De commissie is schriftelijk, per mail, per app en vooral ook 
telefonisch en in persoon benaderbaar. Voor vragen, signalen, problemen en klachten. Juist in dit snelle 
directe en persoonlijk contact worden bruggen geslagen, vragen beantwoord, misverstanden verholpen, 
wordt doorverwezen en worden verstoorde verhoudingen tussen burger en gemeente “vlot getrokken”.  
Naar aanleiding van deze resultaten, roepen maatschappelijke organisaties, de (landelijke) politiek en 
de wetgever nog altijd5 in toenemende mate om meer en meer taken en bevoegdheden bij lokale 
ombudscommissies neer te leggen.  
 
Lokaal maatwerk 
De Ombudscommissie bestaat uit meerdere (4) personen. Dit heeft voordelen. Een commissie kent 
diversiteit. Bij haar samenstelling is uitdrukkelijk gekeken naar man/vrouw-verhouding, achtergrond, 
leeftijd, opleiding, werkervaring, maatschappelijke betrokkenheid etc. De commissie komt vanuit 
verschillende invalshoeken tot gewogen oordelen en conclusies. Ook heeft zij korte lijnen met burgers 
en de gemeente. Door kennis van de lokale situatie kan de Ombudscommissie inspelen op lokale 
knelpunten en thema’s. Veelal met snelle en specifieke interventies. Hiermee levert zij lokaal maatwerk.  
 
 

1.2 Historische achtergrond 
 
Op 17 juni 1993 stelde de toenmalige gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch de 
Verordening op de gemeentelijke Ombudscommissie vast. In maart 1994 ging de Ombudscommissie 
daadwerkelijk van start. Daarmee koos ’s-Hertogenbosch als één van de eerste gemeenten in 
Nederland voor een eigen lokaal ombudsinstituut.  
 
  

                                                      
3 Deze missie sluit aan bij de missie zoals o.a. ook de Nationale Ombudsman die heeft, blijkens zijn jaarverslag 2017.  
4 Dit is wettelijk vastgelegd in de Gemeentewet. 
5 In ons jaarverslag over 2016 schreven wij hier ook al over.  
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De redenen voor de instelling van de Ombudscommissie in ’s-Hertogenbosch zijn: 
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid, 
- bereikbaarheid en nabijheid voor de inwoners,  
- laagdrempelig voor alle betrokkenen, 
- relevante kennis van de plaatselijke situatie, van zowel burgers als gemeentelijk apparaat,  
- diversiteit vanwege samenstelling en deskundigheid6, 
- gewogen oordelen omdat alle invalshoeken, ook de niet- juridische, meewegen,  
- persoonlijke aandacht en contact naar alle betrokkenen,  
- rechtsbescherming voor de burger, 
- adviezen voor de gemeente. 

 
 
1.3. Wettelijke achtergrond 
 
De wettelijke bevoegdheden van de Ombudscommissie zijn omschreven in hoofdstuk 9 van de 
Algemene wet bestuursrecht en de Verordening op de gemeentelijke Ombudscommissie. Burgers 
kunnen bij de Ombudscommissie terecht als zij vast lopen in hun contact met de gemeente en bij 
klachten over ambtenaren en bestuurders van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dan wel klachten over 
de klachtbehandeling zelf door de gemeente.  
 
Belangrijk is dat de burger zijn klacht of probleem eerst kenbaar maakt bij de gemeente zelf. Zodat de 
gemeente eerst zelf de kans krijgt het probleem op te lossen. Dit schijft de wet zo ook voor. Als dit niet 
lukt, of de gemeente de klacht niet snel genoeg oppakt, kan de Ombudscommissie de zaak vaak 
oppakken. De Ombudscommissie heeft de wettelijke bevoegdheid zelf af te mogen wegen wanneer zij 
een verzoek om klachtbehandeling in onderzoek neemt en wanneer (nog) niet7. Dit bekijkt de 
Ombudscommissie van geval tot geval en bespreekt dit met betrokkenen. Zodat veelal tot een 
gezamenlijke aanpak en keuze gekomen wordt.  
 
Bedoeling van de wetgever 
Het werk van de Ombudscommissie is in toenemende mate veel meer dan het doen van onderzoek en 
klachtbehandeling. Van ombudsinstituten verwacht de regering laagdrempelige hulp en een 
dejuridiserende aanpak. Verwijzend naar de positieve resultaten die lokale ombudsinstituten al 
jarenlang bereiken met de “interventiemethode”. En welke methode sinds jaren ook uitgangspunt is voor 
de Nationale Ombudsman. Het vinden van een goede oplossing staat hierbij centraal. 
Om die reden spoort de wetgever ombudsinstituten aan gebruik te maken van hun oplossingsgerichte 
en interveniërende bevoegdheid die de wet (en Verordening) hen biedt8. Dit gebeurt ook in toenemende 
mate. Zowel nationaal9, als internationaal. Zo ook door de Ombudscommissie. Ook wij zijn met deze 
ontwikkelingen meegegroeid. Met de nadruk op interventies, maatwerk en het vinden van goede (lokale) 
oplossingen voor alle betrokken partijen.  
 
 
1.4. Organisatorische achtergrond 
 
De Ombudscommissie staat in haar handelen niet op zichzelf. Zij onderhoudt intensief contact met de 
gemeentelijke organisatie, ombudsinstituten en andere externe organisaties.  
 
1.4.1. Gemeentelijke organisatie 
 
De Ombudscommissie deelt haar kennis over (externe) klachtrecht zowel binnen als buiten de 
gemeente. Intern vindt er overleg plaats met sectordirecteuren, het Algemeen Management Team 
(AMT) van de gemeente, de klachtencoördinatoren en klachtbehandelaars, het Bureau Sociaal 
Raadslieden en het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC). Daarbij staat het verbeteren van de 
gemeentelijke dienstverlening en de interne klachtbehandeling centraal.  
  

                                                      
6 Binnen de Ombudscommissie is er een mix van man/vrouw, leeftijd en achtergrond. Waarbij sprake is van bestuurlijke, juridische 

en bemiddelende en sociaal-maatschappelijke deskundigheid.  
7 Zie artikel 9:20 van de Algemene wet bestuursrecht.  
8 Zie het amendement Wolfsen-Van der Beek, TK 28 747, nummer 9.  
9 Zie de reactie van de Nationale Ombudsman d.d. 10 januari 2018 op het advies van Scheltema over integrale geschilbeslechting.  
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1.4.2. Andere ombudsinstituten en externe organisaties 
 
Extern wisselt de Ombudscommissie o.a. kennis uit met de Vereniging voor Klachtrecht en met andere 
ombudsinstituten, zoals de Commissie Ombudsman10, de Zeeuwse Ombudsman, de Overijsselse 
Ombudsman, de gemeentelijke Ombudscommissies van de gemeenten Oss, Waalwijk en Hoeksche 
Waard, evenals de gemeentelijke ombudsman Metropool Amsterdam.  
De Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch maakt in dat kader sinds 2016 ook onderdeel uit van Colom, 
een coördinerend en collegiaal overleg van ombudsmedewerkers bij de Nationale Ombudsman, 
gemeentelijke Ombudsman Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, Overijsselse ombudsman, Zeeuwse 
Ombudsman en Ombudscommissie Hoeksche Waard. In dit overleg vindt afstemming en kennisdeling 
plaats over onderwerpen die alle ombudsinstituten raken.  
 
Op 6 september 2017 kwam de Nationale Ombudsman voor een bezoek aan de Provincie Noord-
Brabant naar ’s-Hertogenbosch toe. De Nationale Ombudsman en zijn team trokken tijdens hun bezoek 
aan ‘s-Hertogenbosch samen op met onze Ombudscommissie. Klachten van Bossche burgers werden 
op deze wijze adequaat opgepakt. Deze aanpak illustreert de goede samenwerking die tussen beide 
instituten al jarenlang bestaat. 
 
1.4.3. Samenstelling Ombudscommissie in 2017  
 
Tot 1 april 2017 bestond de Ombudscommissie uit de volgende leden:  

 de heer A.H.A, Lensen, voorzitter van de Ombudscommissie. Benoemd tot 1 juli 2024.  
 Mevrouw A. van den Akker, lid en plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie. 

Benoemd tot 1 april 2017.  
 De heer A. de Kort, lid van de Ombudscommissie. Benoemd tot 1 april 2017.  
 mevrouw A.A.Th. Verhoof, lid van de Ombudscommissie. Herbenoemd tot 1 januari 2018. 

Waarvan plaatsvervangend voorzitter in de periode 1 april 2017 – 1 januari 2018.  
 

Vanaf 1 april 2017 waren lid van de Ombudscommissie:  
 de heer A.H.A, Lensen, voorzitter van de Ombudscommissie.  
 mevrouw A.A.Th. Verhoof, lid en plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie tot 1 

januari 2018.  
 Mevrouw D. Merison, lid en sinds 1 januari 2018 ook plaatsvervangend voorzitter van de 

Ombudscommissie. Benoemd tot 1 april 2023. 
 Mevrouw B. Vervoort, lid van de Ombudscommissie. Benoemd tot 1 april 2023. 
 De heer R.M. Peters, lid van de Ombudscommissie. Benoemd tot 1 april 2023. 

 
De Ombudscommissie wordt parttime (twintig uur per week) ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
Mevrouw Y. Nass.  
 
Op onze website vindt u aanvullende informatie over de Ombudscommissie, waaronder werkwijze, 
taken, samenstelling en de nevenfuncties van de commissieleden.  
  

                                                      
10 De Commissie Ombudsman werkt regionaal voor de gemeenten Breda, Oosterhout, Aalburg, Etten-Leur, Rucphen, Moerdijk 
en voor de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.  

http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/over-de-ombudscommissie/wie-is-de-ombudscommissie
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2. OMBUDSTHEMA’S. 
 
Klachten en signalen zijn een belangrijke informatiebron om te weten te komen wat er bij burgers en de 
gemeente speelt. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de maatschappelijke thema’s die de 
afgelopen jaren onze aandacht vroegen. Onder andere: schulden en armoede, toegang tot 
gemeentelijke voorzieningen, digitalisering, rechtsbescherming en privacy. Deze thema’s komen terug 
in onze rapporten. Het zijn ook de thema’s die wij als kernthema’s bij de Nationale Ombudsman en 
andere ombudsinstituten zien terugkomen.  
 
In dit hoofdstuk laten wij zien hoe wij met deze kernthema’s omgingen. Gekoppeld aan enkele concrete 
voorbeelden uit rapporten of signalen. En ook hoe de gemeente hiermee omging. We zijn veel meer 
bezig met de “follow up’’. Vandaar ook dat wij met alle sectordirecteuren dit jaar weer gesprekken 
hierover voerden. 
 
 
2.1. Schulden en armoede 
 
Een groeiend aantal mensen heeft moeite om financieel rond te komen. Ook Bossche burgers. Vaak 
zijn zij het overzicht kwijt van het totaal aan financiële verplichtingen. En bij veel mensen spelen ook 
andere problemen. Bijvoorbeeld psychische , relatie- of gezondheidsproblemen. Daarnaast hebben zij 
vaak te maken met (te) ingewikkelde regelingen en voorzieningen die zij nodig hebben om hun (lage) 
inkomen aan te vullen. En wordt uitgegaan van een (te) hoge mate van zelfredzaamheid11.  
 
De Ombudscommissie heeft al langere tijd aandacht voor deze groep kwetsbare burgers, die afhankelijk 
is van verschillende financiële regelingen. Daarom hebben onderwerpen als bijstand, gemeentelijke 
schuldhulpverlening12 en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen de bijzondere aandacht van de 
Ombudscommissie. Vaak zijn burgers van meerdere financiële regelingen tegelijk afhankelijk. Niet 
alleen van de gemeente, maar ook van het rijk. Bijvoorbeeld huur-, zorg of kindertoeslag van de 
Belastingdienst.  
 
Voor deze groep is het belangrijk dat het contact met de gemeente over noodzakelijke voorzieningen 
goed verloopt. En dat er integraal en sector overstijgend naar problemen gekeken wordt. Want als 
iemand niet adequaat geholpen wordt, ontstaan er meer problemen. Dat is niet alleen vervelend voor 
die persoon zelf, ook de gemeente ondervindt daarvan negatieve gevolgen. Bijvoorbeeld doordat 
(maatschappelijke) kosten toenemen, klachten worden ingediend etc.  
 
In de gesprekken die de Ombudscommissie hierover voerde met de sectordirecteuren van 
Maatschappelijke Ontwikkeling, Weener XL en Middelen & Dienstverlening, kwam een beeld naar voren 
dat er meer integraal gewerkt wordt. En dat ook in de samenwerking tussen de sectoren 
Maatschappelijke Ontwikkeling en Weener XL stappen gezet zijn. Waarbij de burger (steeds meer) 
centraal staat. Hierover is de Ombudscommissie positief en blijft de ontwikkelingen op dit punt met 
belangstelling volgen.  
 
 
2.2. Toegang tot gemeentelijke voorzieningen 
 
De gemeente moet ervoor zorgen dat burgers geen onredelijke drempels ervaren bij het indienen van 
een aanvraag en het gebruik maken van een recht. Ook mogen zij niet onredelijk lang van een 
voorziening worden uitgesloten. Mensen mogen niet worden uitgesloten door bijvoorbeeld te strikte 
omschrijvingen, te korte aanvraagtermijnen of te strikte toepassingen van regels.  
 
Toch wordt niet iedereen vanzelfsprekend gehoord of gezien. In sommige gevallen worden (groepen) 
burgers zelfs buitengesloten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij mensen die niet worden ingeschreven in de 
Basisregistratie Personen (BRP13). Zij hebben daardoor geen recht op sociale voorzieningen. De 
Ombudscommissie probeert burgers hier, waar mogelijk, verder te helpen.  
 

                                                      
11 Zie o.a. het WRR Rapport “Weten is nog geen doen” over een meer realistisch perspectief op zelfredzaamheid. 
12 We spraken met de gemeente op dit punt ook over het rapport van de Nationale Ombudsman van 19 januari 2018, “Een open 
deur”, rapport 2018/010.  
13 Zie ook paragraaf 2.2.4. van dit jaarverslag.  
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2.2.1. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 
De Ombudscommissie wordt geregeld benaderd met vragen of klachten over verzoeken om 
kwijtschelding die de afdeling Belastingen van de gemeente afwees. Dit soort beslissingen kunnen 
burgers niet voorleggen aan de bestuursrechter. Daarom kijkt de Ombudscommissie daarnaar. Zo kan 
de burger de beslissing laten bekijken door een ander dan de gemeente zelf. In het afgelopen 
verslagjaar nam de Ombudscommissie drie klachten in onderzoek.  
 
In het rapport “Toeslag of vermogen?” oordeelt de Ombudscommissie dat de gemeente de regels voor 
kwijtschelding goed toepaste. Volgens deze regels ziet de gemeente kindertoeslag die iemand ontvangt, 
als vermogen. Verzoeker moest de gemeentelijke belastingen hiervan betalen.  
Dit vond de Ombudscommissie in dit geval onredelijk, omdat dit geld nu juist bedoeld is om kosten van 
kinderopvang te kunnen betalen. Om die reden vroeg de Ombudscommissie de gemeente nog eens 
naar de regels te kijken. Dit deed de gemeente. Met als resultaat dat de gemeente deze regels gaat 
aanpassen. 
De gemeente wil doelgebonden toeslagen van het rijk, niet meer als vermogen aanmerken. Deze 
doelgebonden toeslagen zullen geen weigeringsgrond meer zijn voor verzoeken om kwijtschelding.  
De Ombudscommissie waardeert de wijze waarop de sector Middelen & Dienstverlening van de 
gemeente in deze zaak meedacht en tot een oplossing kwam.  
 
De Ombudscommissie vroeg de gemeente ook nog eens te kijken naar het moment van beoordeling 
van de aanvraag om kwijtschelding (peildatum). Omdat deze datum bepalend is voor de toekenning van 
de kwijtschelding of niet. Hierover gaat ons rapport “Privacy of niet?” De sectordirecteur Middelen & 
Dienstverlening van de gemeente heeft aangegeven dit op te pakken. Maar hier wel tijd voor nodig te 
hebben. Ook hier ziet de Ombudscommissie een constructieve houding van de gemeente, waarover de 
Ombudscommissie positief is.  
 
2.2.2. Bijstand 
 
Bij het stopzetten van voorzieningen moet altijd goed gekeken worden of hiervoor voldoende 
rechtvaardiging bestaat en of de gevolgen voor de burger niet disproportioneel zijn. Bijvoorbeeld bij het 
blokkeren of terugvorderen van bijstand.  
 
Afgelopen jaar bereikte ons onder meer een signaal van een burger die vastliep bij de gemeente 
vanwege het blokkeren van haar bijstandsuitkering. Een voor alle partijen onprettig verlopen huisbezoek 
ging hieraan vooraf. Verzoekster gaf aan geen klacht te willen indienen. Wel een signaal. De 
Ombudscommissie ging met betrokkenen in gesprek. Er bleek sprake te zijn van veel emoties, 
onbeantwoorde vragen, misverstanden en gemaakte fouten. Beide partijen bleken bereid met elkaar in 
gesprek te gaan, om te zoeken naar oplossingsrichtingen. De gemeente nodigde verzoekster uit om te 
praten. Na meerdere, goed verlopen gesprekken maakten partijen samen afspraken voor de toekomst. 
Hierdoor was klachtbehandeling of een rapport niet meer nodig.  
De informele en persoonlijke wijze waarop de gesprekken door de betrokken gespreksleider van de 
sector Weener XL gevoerd werden werd gewaardeerd door verzoekster en was effectief. Deze 
werkwijze verdient brede(re) navolging vindt de Ombudscommissie.  
 
Ook ging de Ombudscommissie met de sector Weener XL in gesprek over het rapport “Behoorlijke 
Bijstand” van de Nationale Ombudsman van 11 oktober 2017. De Nationale Ombudsman deed hierin 
onderzoek naar de wijze waarop gemeenten omgaan met bijstandsaanvragers van 27 jaar of ouder. In 
dit rapport oordeelt de Nationale Ombudsman dat het in strijd is met de wet als je eerst verplicht wordt 
om vier weken naar een baan te zoeken voordat je een uitkering krijgt. De Nationale Ombudsman vindt 
dat bijstandsaanvragers van 27 jaar of ouder hun aanvraag direct moeten kunnen doen. Zonder 
voorwaarden of verplichtingen vooraf. De gemeente moet burgers hier ook actief over informeren.  
 
De Ombudscommissie besprak met de sectordirecteur en enkele ambtenaren van Weener XL of de 
situatie in ’s-Hertogenbosch voldoet aan de Participatiewet. Het beeld dat uit dit gesprek naar voren 
komt is dat de gemeente binnen de kaders van de wet handelt. De gemeente hanteert geen zoektermijn 
voor 27-plussers. Wanneer mensen hiernaar vragen kunnen zij direct een aanvraag doen.  
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De gemeente verstrekt (nog) niet standaard aan iedereen een voorschot. De gemeente gaat dit proces 
opnieuw zo inrichten, dat iedereen, die daar recht op heeft binnen de wettelijke voorwaarden een 
voorschot verstrekt krijgt.  

 
2.2.3. Schuldhulp 
 
In 2016 bracht de Ombudscommissie ook rapporten uit over gemeentelijke schulddienstverlening. In de 
rapporten “Hulpverlening bij dienstverlening” en “Huisbezoek met nodige consequenties” deed de 
Ombudscommissie concrete aanbevelingen om de dienstverlening en rechtsbescherming bij schuldhulp 
te verbeteren.  
Wij vroegen de gemeente (sector Maatschappelijke Ontwikkeling) dit jaar naar de stand van zaken. In 
dit gesprek namen we ook het recente rapport van de Nationale Ombudsman “Een open deur?” van 19 
januari 2018 over toegang tot schuldhulp mee.  
 
Uit dit gesprek komt het beeld naar voren dat de gemeente aantoonbaar stappen zette in het verbeteren 
van de dienstverlening en rechtsbescherming bij schuldhulp. Zoals de persoonlijke(re) en integrale(re) 
aanpak van aanvragen, wegwerken van achterstanden, uniformering van werkprocessen, 
nazorgtrajecten, verkorten doorlooptijden, betere aansturing vanuit de gemeente etc. En zijn de 
aanbevelingen uit 2016 op dit punt opgevolgd.  
Ook is extra geld uitgetrokken voor een kwaliteitsimpuls in de gemeentelijke schulddienstverening en 
voor bijstand in natura. Op grond van het ‘Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 2018 - 2021’.  
 
Over deze ontwikkelingen is de Ombudscommissie positief. Maar voor volledige tevredenheid is het nog 
te vroeg. Aangezien wij (toch) nog klachten en signalen blijven ontvangen. Om die reden blijven wij 
positief kritisch op dit punt meekijken.  
 
2.2.4. Basisregistratie Personen (BRP).  

 
Mensen komen in de problemen als de overheid systemen niet goed op elkaar aansluit. Een belangrijke 
bron voor voorzieningen is de inschrijving in de BRP. Als mensen niet (meer) ingeschreven zijn in de 
BRP kunnen zij geen voorzieningen meer krijgen zoals WMO-voorziening, bijstandsuitkering, een 
woning, zorgverzekering, school etc.  
 
In het rapport “Hoe ver moet cliëntondersteuning gaan?” onderzocht de Ombudscommissie een situatie 
waarin verzoekster door uitschrijving uit het BRP in de problemen dreigde te komen. Omdat zij geen 
recht (meer) had op bijstand, regiotaxivervoer, zorgkostenverzekering, huisvesting etc. Vanwege 
verhuizing naar een andere gemeente loste het probleem zich alsnog op. Mevrouw schreef zich in in 
haar nieuwe gemeente en had daarmee (weer) recht op gemeentelijke voorzieningen.  
 
In gesprek met de sectordirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling werd besproken dat de gemeente 
steeds meer inzet op preventie en vroegsignalering. Juist om uithuiszetting van burgers te voorkomen. 
Bij betaalachterstanden wordt nu al actie ondernomen en bij mensen aangebeld om te kijken wat er 
speelt. En waar nodig, hulp aangeboden. Om uithuiszetting en andere problemen te voorkomen. Dit zijn 
positieve ontwikkelingen die bijdragen aan het beheersbaar maken van problemen.  
 
2.2.5. Jeugdhulp 
 
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft dit 
georganiseerd in de sociale wijkteams.  
 
Dit jaar deed de Ombudscommissie in twee zaken onderzoek. We brachten de rapporten “Komt de hulp 
op tijd?” en “Zoektocht van een vader naar passende jeugdhulp voor zijn zoon?” uit. Het beeld dat bij 
de Ombudscommissie leeft, is dat binnen deze teams met grote betrokkenheid en inzet naar 
oplossingen wordt gezocht. Maar ook dat dit een zoektocht blijft binnen de beschikbare budgetten en 
tijd. Ouders zijn over het algemeen positiever over de ontvangen jeugdhulp dan over de weg er naartoe.  



11 
 

Wij zagen dat tijdsverloop en het vinden van passende jeugdhulp gepaard gaat met emoties en frustratie 
bij ouders en kinderen. De jeugdhulp komt (nu) nog onvoldoende van de grond14. Ook dit blijven wij 
kritisch volgen.  
 
 
2.3. Digitalisering 
 
Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch digitaliseert in hoog tempo. Voor veel burgers en de gemeente is 
digitalisering een positieve ontwikkeling. Er kan makkelijker en sneller contact worden gelegd. Maar er 
zit ook een andere kant aan digitalisering. Zo kunnen er fouten optreden in digitale systemen en die 
kunnen burgers flinke problemen bezorgen. Bovendien is een grote groep burgers niet digitaal vaardig 
genoeg. Daardoor dreigen deze burgers tussen wal en schip terecht te komen in de communicatie met 
de gemeente. Juist deze kant van digitalisering heeft de aandacht van de Ombudscommissie. Onze 
visie hierbij is dat niemand zich gedwongen mag voelen om gebruik te maken van een digitaal signaal, 
als diegene dat niet kan of wil. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht via de gemeentelijke website. 
 
De Ombudscommissie ontving hierover enkele signalen. Naar aanleiding van een van deze signalen 
ging de gemeentelijke organisatie (WXL) in gesprek met betrokkene. Hierin kwam naar voren dat het 
via de gemeentelijke website mogelijk is om met enkele klikken digitaal een klacht in te dienen. Het 
voordeel hiervan voor de gemeente is, dat de klacht dan automatisch geregistreerd wordt en dat het 
proces van de klachtenbehandeling meteen in gang gezet wordt. Om die reden bevordert de gemeente 
het op deze manier indienen van een klacht. Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere manieren zijn 
om een klacht in te dienen. Ook handgeschreven klachten of klachten via telefoon en email zijn mogelijk.  
 
Wat de Ombudscommissie niettemin opvalt, is dat burgers verplicht worden om hun BSN-nummer en 
geslacht in te vullen om een klacht in te kunnen dienen. Dit gaat verder dan de gegevens die de wet 
vereist voor het indienen van een klacht. De Ombudscommissie heeft met instemming kennis genomen 
dat de gemeente dit punt meeneemt in haar evaluatie van het interne klachtrecht. Dit wacht de 
Ombudscommissie af. Wel zal de Ombudscommissie kritisch blijven volgen in hoeverre de 
gemeentelijke website en digitale formulieren voor Bossche inwoners bruikbaar zijn en welke 
verbeteringen nodig zijn.  
 
 
2.4. Rechtsbescherming 
 
De gemeente moet burgers de mogelijkheid geven om hun procedurele kansen te benutten. Ook moet 
zij burgers daar actief en eerlijk over informeren. Afgelopen jaar deed de Ombudscommissie in twee 
zaken onderzoek waarin dit speelde.  
 
In het rapport “Hoe ver moet cliëntondersteuning gaan?” wil verzoekster, vanwege de door haar 
gestelde handicap, adequate en passende klachtondersteuning van de gemeente. Volgens verzoekster 
levert de gemeente deze ondersteuning niet. Waardoor zij haar klachten niet goed kan indienen bij de 
gemeente. De Ombudscommissie vindt deze eis van verzoekster te ver gaan. Verzoekster maakte haar 
medische beperkingen niet inzichtelijk en de gemeente bood verzoekster voldoende mogelijkheden om 
haar klachten goed kenbaar te maken. De door verzoekster gevraagde juridische bijstand gaat verder 
dan wat de gemeente op grond van de wet moet bieden. Ook verzoekster kan en moet voor deze 
verdergaande hulp een advocaat inschakelen. De gemeente handelde hier behoorlijk. De klachten vond 
de Ombudscommissie ongegrond.  
 
In het rapport “Meten met twee maten” speelde een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) en een ingebrekestelling. Verzoeker wilde informatie over een door de gemeente 
verleende sloopvergunning. De Ombudscommissie stelde vast dat de gemeente geen besluiten nam 
waartegen de burger bezwaar kon maken. Terwijl dit wel had gemoeten. De commissie deed een 
concrete aanbeveling op dit punt. Deze aanbeveling nam de sector Stadsontwikkeling van de gemeente 
over. Ook ging de gemeente daarover in gesprek met de betrokken medewerkers. En werd de 
aanbeveling opgenomen in werkprocessen en werkafspraken van de afdeling VTH. Zo is binnen deze 
afdeling een Wob-coördinator aangesteld. En zal er binnen het gebruikte ICT systeem één afzonderlijke 
procedure worden gebouwd voor de afhandeling van Wob-verzoeken en ingebrekestellingen.  

                                                      
14 Dit blijkt ook uit de Eerste Evaluatie Jeugdwet, die in januari 2018 werd aangeboden aan de Tweede kamer.  
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Ook staat de gemeente open voor een gesprek met verzoeker en is bereid zijn Wob-verzoek en 
ingebrekestelling op goede wijze af te ronden. En een toelichting daarop te geven.  
Dit getuigt van een lerende en constructieve opstelling, vindt de Ombudscommissie.  
 
 
2.5. Privacy 
 
De gemeente automatiseert steeds meer. In allerlei systemen zijn persoonsgegevens opgeslagen en 
worden gegevens aan elkaar gekoppeld. Voor de gemeente is het gemakkelijk om toegang te hebben 
tot allerlei gegevens. Privacyregelgeving kan hierbij belemmerend werken voor de gemeente. 
Bijvoorbeeld in een sociaal wijkteam. Insteek is namelijk dat door onderling informatie uit te wisselen 
(eerder) tot oplossingen gekomen kan worden. Vooral voor kwetsbare en minder zelfredzame burgers.  
 
Uit de rapport “Privacy of niet?”, “Wat wilt u precies weten?” en een niet als klacht bedoeld signaal aan 
de Ombudscommissie, komt naar voren dat burgers er problemen mee (kunnen) hebben om allerlei 
persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke 
voorziening, zoals een bijstandsuitkering of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Zij vragen 
zich bij sommige gegevens af of die noodzakelijk zijn voor de besluitvorming en ook wie allemaal 
toegang heeft tot deze gegevens. Zoals medische gegevens, bankafschriften, etc. 
 
In het rapport “Privacy of niet?” deed de Ombudscommissie de aanbeveling om aanvragers om 
bijstandsuitkering actief te wijzen op de mogelijkheid om uitgaven op bankafschriften onleesbaar te 
maken. En niet (standaard) alle bankafschriften van de controleperiode op te vragen, maar alleen het 
eerste en laatste afschrift.  
En alleen in uitzonderingssituaties om extra informatie en bankafschriften te vragen. Dan wel om 
bankafschriften waarbij de uitgaven niet onleesbaar gemaakt mogen worden. Deze aanbevelingen nam 
de gemeente over.  
 
Uit het signaal bij de Ombudscommissie kwam de vraag naar voren in hoeverre een burger verplicht is 
medische gegevens te verstrekken aan een werkconsulent van de gemeente, bij een aanvraag om 
bijstandsuitkering. Mevrouw was bang niet aan haar informatieplicht te voldoen als zij de gevraagde 
gegevens zou weigeren.  

 
De Ombudscommissie bracht deze vraag in algemene termen15 en niet ter herleiden tot verzoekster of 
haar werkconsulent, onder de aandacht van de gemeentelijke organisatie (Weener XL). Hierop 
ontvingen wij de volgende reactie dat “werkconsulenten niet zelf medische gegevens mogen 
opvragen”. Dit vindt uitsluitend plaats door artsen die daarvoor zijn gecontracteerd. Op basis van de 
verkregen medische gegevens wordt door hen een medisch advies gegeven aan Weener XL over de 
arbeidsmogelijkheden.  
De gemeentelijke organisatie heeft werkconsulenten naar aanleiding van dit signaal nogmaals duidelijke 
instructies gegeven. Om herhaling te voorkomen. Ook bood de gemeentelijke organisatie aan om met 
verzoekster in gesprek te gaan. Verzoekster gaf aan positief verrast en tevreden te zijn door het heldere 
antwoord.  
 
Europese regelgeving. 
Op 25 mei 2018 treedt de Europese privacy verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking. Om burgers te beschermen bij de verwerking van persoonsgegevens. Hier krijgt de 
gemeente ’s-Hertogenbosch mee te maken. Uit navraag blijkt dat de gemeente volop bezig is de nodige 
maatregelen te nemen op dit punt. Hier komen wij  in ons volgend jaarverslag op terug.  
 
Ook de Ombudscommissie verwerkt persoonsgegevens. En krijgt om die reden te maken met de AVG. 
In afstemming en overleg met de gemeentelijke privacyofficer en de ombudsinstituten in ons netwerk 
hebben ook wij reeds maatregelen getroffen ten aanzien van de archivering van dossiers, onderling 
mailverkeer, aanleggen van een register voor verwerking(en), toestemming vragen voor 
gegevensverwerking etc.  
 
  

                                                      
15 Verzoekster vroeg het signaal anoniem door te geleiden naar de gemeente. Dit deed de Ombudscommissie.  
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3. PROFESSIONELE KLACHTBEHANDELING 

Burgers kunnen klachten over medewerkers of bestuurders van de gemeente in eerste instantie 
indienen bij de gemeente zelf. De gemeente krijgt hiermee de kans om eerst zelf op de klacht te 
reageren. Het kan daarbij gaan om zowel bejegeningsklachten als andere klachten. De gemeente 
behandelt de klachten volgens richtlijnen en toepasselijke wettelijke bepalingen. De klachtbehandeling 
door de gemeente heet “interne klachtbehandeling”.  
Klagers hebben bij het indienen van hun (bejegenings-)klacht meestal het leereffect van de klacht als 
belangrijkste doel. Om herhaling te voorkomen, dat betrokken medewerker wordt aangesproken, 
aandacht voor bejegening en het verkrijgen van excuses16.  
 
Wanneer de burger het niet eens is met de wijze van interne klachtbehandeling, of met de uitkomst 
daarvan kan hij een klacht indienen bij de Ombudscommissie. Deze klachtbehandeling door de 
Ombudscommissie heet “externe klachtbehandeling17.”  
 
Interne klachtbehandeling is daarmee als het ware een (verplichte) voorfase voordat een verzoek om 
klachtbehandeling bij de Ombudscommissie in onderzoek wordt genomen.  
 
Er zijn ook gevallen waarin een burger toch direct bij de Ombudscommissie terecht kan en niet eerst bij 
de gemeente zijn klacht kenbaar hoeft te maken. Meestal gaat het om de volgende 
uitzonderingssituaties18: 

1. Er zijn al veel (informele) contacten tussen verzoeker en de gemeente geweest die niet tot 
een oplossing leidden en een interne klachtenprocedure voegt hier niets meer aan toe.  

2. Er is sprake van samenhang met een klacht, waarbij al wel de interne klachtbehandeling is 
doorlopen. 

 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de aanbevelingen die wij in 2017 aan de gemeente deden ter 
verbetering van de interne klachtbehandeling. En welke signalen en aandachtspunten wij afgelopen 
jaar tegen kwamen. Zowel in de klachtbehandeling door de gemeente als door de Ombudscommissie 
zelf.  
Ook gaan wij in op de punten waar het (al) wel goed gaat. En hoe intern en extern klachtrecht elkaar 
kunnen versterken vanuit het perspectief van de burger.  
 
 
3.1. Interne klachtbehandeling 
 
Interne klachtbehandeling heeft onder meer tot doel: genoegdoening voor de burger, leren van klachten, 
verbeteren van dienstverlening, verkrijgen van informatie van de burger, herstellen van fouten en 
misverstanden, verbeteren van de relatie met de burger en het herstel van vertrouwen tussen de 
gemeente en de burger. Hierbij staat steeds de tevredenheid van de klager voorop19. En het vinden van 
een oplossing van zijn probleem.  
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch hanteert een fasering in haar klachtbehandeling20. Uitgangspunt is dat 
de gemeente eerst probeert de klacht op een informele wijze af te handelen, door o.a. snel telefonisch 
contact op te nemen met klager en/of beklaagde. Waarbij het vinden van een oplossing voorop staat. 
De klacht is dan afgehandeld zonder dat het komt tot een beoordeling van de klacht. Als dat niet lukt, 
handelt de gemeente de klacht op formele wijze af en doet zij een uitspraak over de gegrondheid van 
de klacht in een afdoeningsbrief.  
 
3.1.1. Positieve ervaringen 
 
Gelet op het groot aantal burgercontacten, valt het aantal klachten over de gemeente mee. Ook als het 
(wel) tot een klacht komt zijn burgers veelal tevreden over de klachtbehandeling door de gemeente.  

                                                      
16 Zie het rapport van de gemeentelijke Ombudsman Rotterdam “Horen, zien en praten” d.d. 8 februari 2018.  
17 Zie ook de infographic Extern Klachtrecht, opgenomen als bijlage 2 in dit jaarverslag.  
18 In ons jaarverslag over 2015 is hier ook uitgebreid aandacht aan besteed.  
19 Blijkens de Memorie van Toelichting Kamerstukken TK 1997-1998, 25837, nr. 3.  
20 Zie ook het stroomschema interne klachtbehandeling, opgenomen als bijlage 3 in dit jaarverslag.  
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Uit reacties van burgers horen wij vaak terug dat indien de gemeente snel en persoonlijk contact 
opneemt, zij dit als positief ervaren. In veel gevallen leidt dit tot een snelle oplossing van het probleem 
en is (verdere) klachtbehandeling niet meer nodig.  
 
Ook is de Ombudscommissie gebleken dat alle sectoren binnen de gemeente in de 
klachtenprocedure(s) bereid waren te zoeken naar oplossingen. Met als resultaat: herstel van 
vertrouwen, begrip over en weer en vaak ook een concrete oplossing. In veel gevallen ging de gemeente 
ook met verzoeker in gesprek om hem invloed te geven op verdere verbeteringen in de gemeentelijke 
dienstverlening.  
 
Wat hierbij opvalt, is dat waar de klachtencoördinator onderdeel uitmaakt van het management van de 
gemeente21, deze vanuit zijn of haar functie, een grotere “doorzettingsmacht” lijkt te hebben bij het 
creëren van oplossingen. De Ombudscommissie geeft de gemeente daarom mee om in haar evaluatie 
ook oog te hebben voor rollen en taken binnen de gemeentelijke klachtbehandeling.  
 
3.1.2. Aandachtspunten 
 
Toch is zijn er uit de verzoeken om klachtbehandeling en signalen die de Ombudscommissie in 2017 
ontving nog een aantal aandachtspunten te bespreken.  
 

1. Houding, gedrag en conflictvaardigheden van ambtenaren 
Burgers gaven in 2017 meerdere keren aan dat zij de houding van klachtbehandelaren (of andere 
ambtenaren van de gemeente) in sommige gevallen niet als neutraal en onbevooroordeeld hadden 
ervaren. Dit schrijft de wet wel verplicht voor. De redenen die zij opgaven hadden te maken met 
rolvermenging en dubbelrol van de (leidinggevende als) klachtbehandelaar, defensieve houding of 
woordgebruik, ontbreken transparantie over klachtenprocedure, gevoel "afgehouden" te worden van 
een formele klachtenprocedure etc. Hiermee ontstond voor sommige klagers het idee van “de slager 
die zijn eigen vlees keurt”.  
 
De Ombudscommissie stelt voorop dat dit nooit helemaal te voorkomen is. Aangezien de gemeente 
over haar eigen klachten oordeelt in de interne klachtenprocedure. De wet schrijft dit zo voor. Niettemin 
adviseert de Ombudscommissie om voldoende afstand en neutraliteit te garanderen van de 
klachtbehandelaar tot klager en beklaagde. Om ook de schijn van partijdigheid te voorkomen bij 
betrokkenen.  
In de rapporten “Meten met twee maten” en “Wat wilt u precies weten?” wordt hier verder op ingegaan. 
De Ombudscommissie deed de aanbeveling te letten op woordkeuze en toonzetting in mails. Voorkom 
formeel en afstandelijk taalgebruik. Deze aanbeveling nam de gemeente over.  
 
Ook op breder vlak stond de gemeente open voor verbeteringen op dit punt. De Ombudscommissie 
ontving in 2017 een signaal over een niet goed gelopen contact tussen een burger en een 
werkconsulent. De gemeente nodigde betrokkenen uit voor een gesprek. Betrokkene gaf in dit gesprek, 
als nieuwkomer, aan weinig begrip te ervaren van de gemeente voor haar situatie. En de communicatie 
vanuit de gemeente als dreigend te ervaren. 
De gemeente erkende in het gesprek dat het ongepast is als er enige dreiging uitgaat in het contact. 
Binnen de sector Weener XL is dit signaal inmiddels actief opgepakt en teruggekoppeld aan de 
werkconsulenten en de werkleiders. Het signaal is ook gekoppeld aan het gemeentelijk 
“hospitality”traject. Ter verbetering van de persoonlijke communicatie met klanten.  
De betrokkene gaf aan de persoonlijke toelichting en het gesprek als prettig te hebben ervaren.  
 
In zijn algemeenheid kan verder gezegd worden dat op dit punt veel goed gaat in de gemeente  
’s-Hertogenbosch. De gemeente zet actief in op verbetering van haar dienstverlening door o.a. het 
project “Buitengewoon Bosch” waarbij ambtenaren getraind worden in effectieve houding en gedrag. 
Hetzelfde ziet de Ombudscommissie bij de sectoren WXL en Maatschappelijke Ontwikkeling, waarin 
“de klant centraal” en “hospitality” belangrijke thema’s zijn.  
Omdat de Ombudscommissie toch nog wel steeds signalen ontvangt over houding en gedrag van 
ambtenaren, blijft dit een thema dat de commissie actief blijft volgen.  
 
 

                                                      
21 Bedoeld wordt de sectoren Stadsbedrijven en Stadsontwikkeling. 
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2. Toegang tot klachtbehandeling. 
Elke burger moet voldoende gelegenheid hebben om zijn klacht in te dienen. Het moet daarbij niet 
uitmaken hoe mensen deze klachten melden of waar. Mondeling, schriftelijk of digitaal. Brief, app, mail 
of het klachtenformulier op de website.  
Belangrijk is dat er geen eisen gesteld worden aan de manier van indienen van de klacht22. Het op 
schrift stellen van een klacht of digitaal indienen van een klacht is niet voor iedereen weggelegd. 
Denk aan de grote groep laaggeletterden in Nederland23. Een andere drempel kan zijn dat een klacht 
alleen behandeld wordt als die bij “het juiste loket” is ingediend of de burger zelf het woord “klacht” 
gebruikt. Ook dit kan niet altijd van de klager gevraagd worden. Een onderscheid tussen klacht, melding, 
bezwaar, handhavingsverzoek en schadeclaim is vaak lastig en vertoont vaak veel overlap. Of 
samenloop. 
 
Ook in 2017 wisten enkele burgers niet hoe zij een klacht over de gemeente in moesten dienen en bij 
wie. Zij kwamen bij de Ombudscommissie terecht. Omdat zij niet wisten dat zij hun klacht eerst kenbaar 
moesten maken bij de gemeente.  
De Ombudscommissie heeft er met instemming kennis van genomen dat de tekst van de gemeentelijke 
website inmiddels is aangepast. En dat er (weer) een verwijzing naar de Ombudscommissie is 
opgenomen. Hiermee heeft de gemeente alsnog gevolg gegeven aan een aanbeveling uit 2015 op dit 
punt  
 
Dit is positief, want de Ombudscommissie sluit namelijk niet uit dat een (groot) aantal doorverwijzingen 
van klachten door de Ombudscommissie naar de gemeente met dit gebrek aan informatie samen hangt.  
De Ombudscommissie wacht de evaluatie van de gemeente van haar interne klachtenprocedure op dit 
punt met belangstelling af. 
 

3. Klachtbegrip en klachtherkenning 
Belangrijk is dat medewerkers bij de gemeente onvrede herkennen en ervoor zorgen dat een klacht op 
de juiste plek terecht komt. En op de juiste wijze behandeld wordt. Het beeld van de Ombudscommissie 
is dat de gemeente de schriftelijke klachten veelal goed herkent. Wel heeft de Ombudscommissie 
zorgen over de herkenning van mondelinge klachten en klachten die vanwege tijdsverloop ontstaan. 
Bijvoorbeeld bij het niet reageren op een brief, melding of aanvraag. Dan wel klachten die samenhangen 
met handhavingsverzoeken. De Ombudscommissie adviseert de gemeente (meer) aandacht te 
besteden aan klachtherkenning. Zonder klachtherkenning, geen klachtenprocedure. Hiermee lopen 
burgers ten onrechte rechtsbescherming mis. Dit kan het vertrouwen van de burger in de overheid 
aantasten. De Ombudscommissie wil graag samen met de gemeente kijken hoe dit punt verbeterd kan 
worden.  
 

4. Informatieverstrekking 
Veel klagers weten vooraf niet wat zij van een klachtenprocedure kunnen verwachten. Of welke rechten 
zij hebben. Goede informatie hierover is daarom belangrijk. Want gebrek aan informatie maakt klagers 
onzeker en wantrouwig. Dit bleek uit signalen die de Ombudscommissie hierover ontving.  
 
Uit de rapporten “Uit het karrenspoor”, “Wat wilt u precies weten? ”en “Komt hulp op tijd?”, blijkt ook dat 
de status van een klachtgesprek vooraf niet altijd duidelijk gemaakt wordt aan klagers; hoorgesprek of 
informeel gesprek. Dit vindt de Ombudscommissie onwenselijk. Beide gesprekken hebben een ander 
doel en ander vervolg in de klachtenprocedure. Om die reden vraagt de Ombudscommissie hierover 
duidelijk(er) te communiceren met klagers.  
 
In genoemde rapporten deed de Ombudscommissie concrete aanbevelingen op dit punt. De gemeente 
neemt deze aanbevelingen ter harte gaf zij aan. Daarover is de Ombudscommissie positief en ze hoopt 
hier aantoonbare resultaten van te gaan zien. 
 

5. Klachtafronding na verkorte (“informele”) klachtbehandeling 
Sommige klachten kunnen snel weggenomen worden. Bijvoorbeeld door het geven van een nadere 
toelichting of het aanbieden van excuses. Als de burger tevreden is over deze (informele) wijze van 
klachtafronding is het belangrijk dat gevraagd wordt of alles aan de orde geweest is. En dat de gemeente 
de burger vertelt dat hij (opnieuw) bij de gemeente kan aankloppen, als hij na verloop van tijd (toch) niet 
tevreden is of nog vragen heeft.  

                                                      
22 Ombudsvisie op Professionele Klachtbehandeling, rapport NO 2018/005, 19 maart 2018.  
23 Algemene Rekenkamer, Aanpak van laaggeletterdheid, 20 april 2016.  
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Als de burger zich bedenkt of toch nog klachten heeft, dan kan het namelijk nodig zijn om de klacht 
alsnog uitgebreider te behandelen. In dat geval is immers nog geen oplossing gevonden en is de 
klachtbehandeling bij de gemeente nog niet afgerond.  
 
De Ombudscommissie constateert met regelmaat dat dit nog niet altijd goed gaat. De gemeente lost 
veel klachten snel en informeel op. Dit is in beginsel positief. Mits de uitkomst van deze 
klachtafhandeling geregistreerd wordt en de leereffecten teruggekoppeld worden naar alle betrokkenen.  
Belangrijk is dat ook “informeel” afgeronde klachten, signalen en meldingen zo worden geregistreerd 
dat ze goed geanalyseerd kunnen worden. Waardoor ze bij kunnen dragen aan het leereffect voor de 
organisatie. Want ook als het probleem van de burger is “opgelost” is het werk nog niet klaar. Ook 
andere burgers kunnen mogelijk met deze oplossing geholpen zijn en of het probleem is in het vervolg 
te voorkomen.  
De Ombudscommissie ontving signalen dat dit niet in alle gevallen gebeurt. Hier wil zij graag (meer) 
aandacht voor vragen bij de gemeente.  
 
Ook verloopt de afronding van de klacht niet altijd volgens de wet, constateert de Ombudscommissie:  

 In een aantal gevallen wijst de gemeente klager niet op de mogelijkheid om een oordeel over 
de klacht te krijgen. En om gehoord te worden.  

 In andere gevallen verwijst de gemeente soms te vroeg naar de Ombudscommissie. Terwijl er 
nog geen volledige klachtbehandeling door de gemeente plaatsvond.  

Om die reden deed de Ombudscommissie in haar rapport “Wat wilt u precies weten” de aanbeveling 
om klager er actief op te wijzen dat hij te alle tijden een oordeel kan wensen op zijn klacht. En alsnog 
gehoord kan worden over zijn klacht. Deze aanbeveling nam de gemeente over. 
 
De directeuren van de sectoren Stadsontwikkeling en Stadsbedrijven vroegen hun medewerkers 
inmiddels al meer aandacht te hebben voor een goede informele klachtafhandeling. Ook werden nadere 
afspraken gemaakt met de betrokken klachtencoördinatoren. Daarmee kan de Ombudscommissie 
graag instemmen. Ondanks het feit dat de Ombudscommissie reeds verbeteringen ziet op dit punt, 
vraagt zij hier permanent aandacht voor. En blijft zij graag meedenken om te komen tot verbeteringen 
op dit punt.  
 
De Ombudscommissie wil hier niet onvermeld laten dat de gemeente de afgelopen jaren in toenemende 
mate succesvolle informele gesprekken voerde. Met klagers en beklaagden. Waarin vertrouwen 
hersteld werd, oplossingen gevonden werden en afspraken gemaakt werden. In een drietal van deze 
gesprekken die door de (plaatsvervangend) klachten coördinator van de sector Weener XL in 2017 
gevoerd werden, kreeg de Ombudscommissie van betrokkenen terug dat deze gesprekken als zeer 
waardevol werden ervaren.  
 

6. Klachtafronding na volledige (“formele”) klachtbehandeling 
Klachten die zich niet lenen voor een snelle informele afhandeling of waarin klager aangeeft een oordeel 
te willen op de klacht, moet de gemeente uitgebreid behandelen. Met een onderzoek, hoor en 
wederhoor en een schriftelijk oordeel op de klacht. Ook hier zijn een aantal verbeterpunten te 
benoemen. 
 
Hoor en wederhoor 
Het vereiste van hoor en wederhoor houdt in dat de gemeente bij de voorbereidingen van het oordeel 
over de klacht zelf, zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid stelt te worden gehoord. Dit is 
één van de belangrijkste (minimum)normen die de wet stelt aan een goede klachtbehandeling. Al sinds 
een aantal jaren blijkt dat dit punt nog niet (geheel) op orde is in de gemeentelijke klachtbehandeling. 
Hierover komen nog steeds meerdere klachten en signalen binnen bij de Ombudscommissie. Ondanks 
eerdere aanbevelingen van de commissie op dit punt aan de gemeente. 
In een drietal rapporten over 2017 deden wij opnieuw aanbevelingen.  
 
In het rapport “Verslag van een huisbezoek” constateerde de Ombudscommissie dat verzoekster niet 
kon reageren op het hoorverslag. De reactie van verzoekster op haar hoorverslag werd ook niet 
opgenomen in de klachtafdoeningsbrief.  
 
In het rapport “Het huurcontract voorbij” kwam de Ombudscommissie tot de conclusie dat er in de 
klachtenprocedure geen (hoor-)gesprek plaatsvond. En dat verzoeker en beklaagden niet in elkaars 
aanwezigheid gehoord werden.  
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Ook in haar rapport “Verslag van een huisbezoek” en “Uit het karrenspoor” vroeg de Ombudscommissie 
(opnieuw) aandacht om klager en beklaagden, in elkaars aanwezigheid te horen, zeker bij 
bejegeningsklachten. Vanuit een oogpunt van waarheidsvinding, herstel van vertrouwen en het leren 
van klachten. En om het hoorverslag toe te sturen aan klager en beklaagden, waarop zij mogen 
reageren. Voordat de gemeente de klacht definitief beoordeelt en de klachtafdoendingsbrief verstuurt.  
 
In het rapport “Komt de hulp op tijd?” adviseert de Ombudscommissie een hoorverslag  te maken en 
vooraf aan te geven op welke wijze op dit verslag gereageerd kan worden. En wat met deze reacties 
gedaan gaat worden.  
 
De Ombudscommissie spoort de gemeente aan om op het punt van hoor- en wederhoor de 
aanbevelingen van de Ombudscommissie beter op te volgen. Niet alleen op schrift, maar ook in concrete 
verbeteringen.  
 
Motivering in klachtafdoeningsbrief 
De gemeente moet een klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van zijn bevindingen en het 
onderzoek naar de klacht. In de meeste gevallen is de motivering in klachtafdoeningsbrieven ruim 
voldoende en wordt op alle grieven ingegaan. In een enkel geval kan de motivering beter of is zij 
onvolledig:  
 

 Reactie op het horen 
Zo bleek in het rapport “Het huurcontract voorbij” en “Verslag van een huisbezoek” dat de gemeente in 
de klachtafdoeningsbrief niet opnam hoe de gemeente omging met de reactie van verzoeker en 
beklaagde op het hoorverslag.  
 

 Oordeel over de klacht 
In de onderzochte situatie in het rapport “Het huurcontract voorbij” bleek dat in de klachtafdoeningsbrief 
het oordeel over de klacht ontbrak. De gemeente gaf niet aan of de klacht gegrond of ongegrond was. 
Dit is wel verplicht. Ook gaf de gemeente niet aan wat de hieraan te verbinden consequenties waren. 
Ook de bevindingen en feiten die tijdens het klachtonderzoek waren komen vast te staan ontbraken. 
Ook dit schrijft de wet wel dwingend voor.  
 

 Verwijzing naar de Ombudscommissie. 
De gemeente is verplicht te verwijzen naar de externe klachtinstantie. In de klachtafdoeningsbrief die 
de Ombudscommissie onderzocht in het rapport “Het huurcontract voorbij” ontbrak een verwijzing naar 
de Ombudscommissie. Dit is wel wettelijk vereist. Daarom is het belangrijk om in de 
klachtafdoeningsbrief en op de gemeentelijke website adequaat te verwijzen naar de 
Ombudscommissie. Dit voorkomt dat de burger rechtsbescherming wordt onthouden.  
 

 Leereffect 
De Ombudscommissie constateert dat ook het leereffect van “formeel” afgeronde klachten nog niet altijd 
ten volle wordt benut. In de klachtafdoeningsbrief staat vaak niet wat de gemeente met de klacht doet. 
Terwijl blijkt dat het veel klagers juist te doen is om het leereffect. Dit is een gemiste kans, vindt de 
Ombudscommissie. Onder andere in het onderzoek “Uit het karrenspoor”. Gelukkig pakte de gemeente 
dit, na dit rapport, alsnog zeer adequaat op. En werd samen met verzoeker een passende oplossing 
gevonden.  
Is de uitkomst van de klachtbehandeling dat de gemeente iets van de klacht geleerd heeft. Laat dit dan 
ook aan de burger weten bij de afronding van de klacht (formeel en informeel). Als de uitkomst van de 
klachtbehandeling is dat geen individuele of structurele verbetering nodig is, laat ook dat dan 
gemotiveerd weten in de klachtafdoeningbrief. Daarnaast kan het zo zijn dat er geen verbetering nodig 
is, maar dat de overheid wel iets geleerd heeft van de klacht. Ook dit is goed om te vermelden.  
 

7. Excuses 
Het aanbieden van een oprecht, tijdig, en gemeend excuus door degene die een fout maakte kan veel 
betekenen voor het herstel van vertrouwen. En in de acceptatie dat daar waar gewerkt wordt ook fouten 
gemaakt (mogen) worden. Excuses zijn een vorm van erkenning voor datgeen was mis ging. Een 
excuus kan om die reden ook de-escaleren. En daarmee voorkomen dat een kwestie (verder) juridisch 
op de spits gedreven wordt.  
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Naar aanleiding van een terecht bevonden klacht moet de gemeente passende maatregelen treffen. 
Om herhaling te voorkomen. Zodat geleerd kan worden van klachten en de dienstverlening verbeterd 
kan worden. Belangrijk daarbij is, zo bleek uit meerdere van de in onderzoek genomen verzoeken, dat 
de gemeente uitlegt hoe het komt dat de fout gemaakt werd. Maar ook herstel aanbiedt en aangeeft 
hoe de gemeente leerde van de klacht en voorkomt dat eenzelfde situatie zich nog eens voordoet. De 
Excuuskaart van de Nationale Ombudsman kan hierbij als leidraad dienen.  
Onder andere in de rapporten “Komt de hulp op tijd?” en “Zoektocht van een vader naar passende 
jeugdhulp voor zijn zoon” gaat de Ombudscommissie hier verder op in.  
 
 
3.2. Externe klachtbehandeling 
 
Externe klachtbehandeling is een middel om de burger (op weg) te helpen en om de organisatie te laten 
leren van klachten. Deze hoofddoelstellingen staan voor de Ombudscommissie centraal in haar werk. 
Waarbij de Ombudscommissie het verzoek om klachtbehandeling meestal niet zelf oppakt, maar oplost 
met een interventie of verwijzing naar de juiste instantie. Intern of extern.  
Soms is een snelle interventie of verwijzing niet mogelijk. Of wordt gekozen voor een afronding van het 
verzoek met een eindrapport. In die gevallen doet de Ombudscommissie ook inhoudelijk onderzoek.  
 
De Ombudscommissie kent een drietal afhandelingswijzen van verzoeken om klachtbehandeling: 
onderzoek, doorverwijzing of interventie24.  
 
1e Onderzoek (15%). 
Als een verzoeker zijn klacht kenbaar maakte bij de gemeente, maar niet tevreden is over de 
afhandeling van zijn klacht, of als de gemeente de klacht niet binnen de wettelijke termijn afhandelde, 
kan de Ombudscommissie besluiten de klacht in onderzoek nemen. Met als resultaat een oordeel te 
geven over het handelen van de gemeente. Of dit behoorlijk was of niet.  
 
Tijdens het onderzoek verzamelt de Ombudscommissie veel informatie. Zowel mondeling als schriftelijk. 
Veelal bij betrokken partijen zelf, maar indien nodig ook bij externe instanties. Zij houdt vaak (intake- en 
telefoon) gesprekken en hoorzittingen. En er is veel mailcontact tussendoor.  
De bevindingen van haar onderzoek legt de Ombudscommissie vast in een “verslag van bevindingen”. 
In dit verslag worden de klacht, zienswijzen van partijen op de klacht, en feiten vastgesteld. Partijen 
kunnen op dit verslag reageren. Ingekomen reacties op het verslag worden in het eindrapport verwerkt. 
Pas dan komt de Ombudscommissie tot haar eindoordeel en eventuele aanbevelingen. Met het 
eindrapport eindigt de klachtenprocedure. De Ombudscommissie is daarbij het eindstation. 
 
2e Doorverwijzing; intern of extern (33%). 
Een belangrijk onderdeel van het werk van de Ombudscommissie is burgers adequaat informeren en 
doorverwijzen als zij een probleem hebben. Als het gaat om een probleem met de gemeente dat nog 
niet gemeld is aan de gemeente, leggen wij dit veelal terug bij de gemeente (25%). Maar wij doen dit 
alleen als blijkt dat het probleem niet opgelost kan worden met een interventie. En ook alleen indien 
betrokkene instemt met het doorsturen van de klacht. Vanwege privacyregelgeving vragen wij hier 
expliciet toestemming voor. Als hieraan voldaan is vragen wij de gemeente het verzoek om 
klachtbehandeling over te nemen. Als geen toestemming wordt gegeven, wijzen wij betrokkene op de 
mogelijkheden om zelf de klacht bij de gemeente kenbaar te maken.  
 
Als het gaat om een probleem met een instantie buiten de gemeente, verwijzen wij waar mogelijk door 
naar de (wel) bevoegde instantie (8%). Zoals politie, rechtbank, woningbouwvereniging, zorginstelling 
etc. Bij deze problemen kan de Ombudscommissie geen rol spelen. Omdat de Ombudscommissie 
alleen mag kijken naar klachten die gaan over ambtenaren of bestuurders van de gemeente.  
 
3e Interventie (52%). 
Het merendeel van de verzoeken bij de Ombudscommissie leent zich voor een snelle en 
oplossingsgerichte interventie. Dit houdt in dat we door directe tussenkomst proberen het probleem voor 
de burger op te lossen. Bijvoorbeeld als de gemeente niet snel genoeg reageert. Een interventie werkt 
goed als een zaak eenvoudig hersteld kan worden.  

                                                      
24 Zie bijlage 1 in dit jaarverslag voor de cijfermatige onderbouwing over het jaar 2017 
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In veel gevallen wordt na een interventie en samen met de gemeente een snelle oplossing bereikt. 
Hiermee wordt een inhoudelijke klachtbehandeling vaak voorkomen.  
 
3.2.1. Aandachtspunten 

Ook rondom de klachtbehandeling door de Ombudscommissie is een aantal aandachtspunten te 
noemen.  
 

1. Verwachtingen 
Dat wat een burger wil bereiken bij de Ombudscommissie is niet altijd even redelijk of realistisch. Niet 
alle verwachtingen die klagers bij de klachtbehandeling hebben, kunnen worden waargemaakt. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld over de snelheid van klachtbehandeling, krijgen van schadevergoeding, ontslaan 
van ambtenaren, de te volgen procedure etc. Al in de eerste contacten met verzoekers worden 
verwachtingen over en weer besproken. Om mogelijke teleurstellingen achteraf te voorkomen.  
 

2. Toegang tot de Ombudscommissie 
Uitgangspunt voor de Ombudscommissie is laagdrempelig en informeel te zijn in al haar contacten. 
Geen hobbels vooraf om in contact te komen met de Ombudscommissie. We kijken eerst of we de 
burger op weg kunnen helpen met een interventie of verwijzing. Dit doen we door in gesprek te gaan 
met burgers en de gemeente om te horen wat het probleem is en wat nodig is om dit probleem op te 
lossen. We zijn dan (nog) niet bezig met klachtbehandeling. Hierover bestaat in de praktijk nog wel 
eens verwarring. Om die reden hebben wij onze werkwijze in gesprekken met de gemeente en 
burgers verduidelijkt. Pas als we een verzoek om klachtbehandeling ook echt in onderzoek nemen, 
spreken we van een “klacht” en externe klachtbehandeling. Dit blijkt in de praktijk thans voor iedereen 
werkbaar en duidelijk.  
 

3. Behandelingsduur 
In de wet staat geen termijn voor de afhandeling van klachten door de Ombudscommissie. In de 
praktijk blijkt dat de behandelingsduur per onderzoek verschilt. Afhankelijk van omvang en 
complexiteit van het onderzoek.  
 
Hoewel wij altijd streven naar een zo kort mogelijke behandelduur, krijgen we hier ook vragen over. 
Zowel van burgers als van de gemeente. In de praktijk duurt de klachtenprocedure bij de 
Ombudscommissie vaak langer dan de klachtenprocedure bij de gemeente. Dit komt omdat de 
Ombudscommissie tijdens haar onderzoek meerdere keren hoor en wederhoor toepast. Zij geeft alle 
betrokkenen de tijd op stukken te reageren en nodigt betrokkenen uit voor een toelichting of 
hoorzitting. Vaak in elkaars aanwezigheid, maar ook apart. Ook op de verslagen van deze gesprekken 
kunnen betrokkenen reageren.  
Daarnaast kost het achterhalen en vaststellen van feiten vaak ook veel tijd. Hiervoor is de commissie 
afhankelijk van partijen. Niet altijd worden (tijds-)afspraken nagekomen en dan moet de 
Ombudscommissie gemaakte afspraken opnieuw onder de aandacht brengen. 
 
Belangrijk is dat de Ombudscommissie betrokkenen steeds tussendoor informeert over de 
vervolgstappen en tijdsduur van het onderzoek door de Ombudscommissie. Dit doen wij, maar het 
blijft een aandachtspunt. De Ombudscommissie onderzoekt daarom op dit moment welke stappen nog 
verder gezet kunnen worden om aanpak en werkwijze op dit punt te verbeteren.  
 
Afgelopen jaar hebben wij al een inhaalslag gemaakt met extra inzet van de secretaris van de 
Ombudscommissie. Door achterstanden in archivering van dossiers en afronding van klachtzaken op 
te pakken. En om te voldoen aan nieuwe Europese privacyregelgeving. Met als resultaat dat wij op dit 
moment weer helemaal “bij” zijn.  
 

4. Professionalisering klachtbehandeling Ombudscommissie 
Meer dan in voorgaande jaren zijn ombudsinstituten onderwerp van politieke en maatschappelijke 
kritiek25. Ook de Ombudscommissie krijgt af en toe vragen. Over onder meer de invulling van haar 
wettelijke bevoegdheden zijn er soms misverstanden. Zowel van burgers maar ook van de 
gemeentelijke organisatie.  
 

                                                      
25 De Grensoverschrijdende ombudsman, Effectiviteit en legitimiteit in internationaal onderzoek”, Tijdschrift voor klachtrecht 2017, 
nummer 3.  
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Het afgelopen jaar is dat onder andere gebleken in het verdere verloop van ons eindrapport “Een nieuwe 
school: voldoende toezicht en controle?”. Dit bood de Ombudscommissie de gelegenheid nog eens te 
verduidelijken wat wij doen, waarom wij dingen zo doen en welke (wettelijke) basis dit heeft.  
Hierover gingen wij in gesprek met de gemeentelijke organisatie. Dit leidde tot meer begrip over en 
weer. Deze gesprekken zullen om die reden worden voortgezet.  
 
Ook is dat gebleken tijdens ons onderzoek van het rapport “Hoe ver moet cliëntondersteuning gaan?”. 
We kregen in dit onderzoek te maken met een verzoekster die bepaalde wensen en verwachtingen had 
over de procesgang bij de Ombudscommissie. Hierin gingen wij grotendeels mee. Maar deels ook niet. 
Daarover diende verzoekster een klacht in. Naar aanleiding van deze ervaring, gaat de 
Ombudscommissie komend jaar nadenken over de wenselijkheid van een klachtenregeling voor 
klachten over de Ombudscommissie zelf.  
 
Professionalisering van klachtbehandeling is een blijvend aandachtspunt voor de Ombudscommissie. 
In 2018 gaan wij dit verder oppakken en vormgeven. We gaan onder andere nadenken over een 
klachtregeling over (leden van) de Ombudscommissie, behandelingsduur, inhoud van rapporten etc.  
 
 
3.3. Verhouding intern en extern klachtrecht 
 
Het aantal mensen dat na een afgeronde interne klachtenprocedure doorgaat naar de 
Ombudscommissie ligt sinds 2014 rond de 5%. Naast een kwantitatieve verhouding bestaat er ook een 
kwalitatieve verhouding tussen de interne en externe klachtenprocedure. Een goede klachtbehandeling 
bij de Ombudscommissie is gebaat bij een goede klachtbehandeling door de gemeente. Een goede 
onderlinge communicatie en afstemming van procedures is daarbij essentieel. Vooral om burgers 
adequaat te kunnen informeren en verwijzen.  
 
Belangrijk is daarom dat gemeentelijke klachtbehandelaars en –coördinatoren snel en adequaat 
(blijven) reageren bij interventies, informatieverzoeken en onderzoeken door de Ombudscommissie. 
Ook belangrijk is dat de Ombudscommissie een terugkoppeling krijgt over hoe de gemeente de klacht 
afhandelde na een interne doorverwijzing of interventie.   
Onaanvaardbaar is dat belangrijke informatie onjuist of traag bij de Ombudscommissie terecht komt. Of 
dat gemaakte (tijds-)afspraken niet worden nagekomen. Hiervan was in 2017 een enkele keer sprake. 
Dit hebben wij bij betrokkenen kenbaar gemaakt.  
 
Niettemin ziet de Ombudscommissie dat de gemeente van dit punt werk maakt. En lopen de meeste 
contacten tussen de (secretaris van de) Ombudscommissie en klachtencoördinatoren en -behandelaars 
goed. Ook met de centrale klachtencoördinator. Met als resultaat: dat de interne en externe 
klachtenprocedures elkaar meer gaan versterken. Ieder vanuit eigen rol, taak, en bevoegdheden. Dit 
levert vervolgens niet alleen tijd- maar ook kostenbesparing op. Zowel voor de gemeente als burgers. 
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4. RAPPORTEN EN AANBEVELINGEN 

Een belangrijk instrument waarmee de Ombudscommissie invulling geeft aan de leerfunctie van het 
klachtrecht is door het uitbrengen van rapporten. Al dan niet met aanbevelingen. Dat kunnen individuele 
aanbevelingen zijn, gericht op de persoon van de klager, maar ook algemene aanbevelingen. Gericht 
op het verbeteren van de gemeentelijke organisatie.  
 
 

4.1. Lerende overheid  
 
Om Ombudswerk effectief te laten zijn, is het belangrijk dat er ook daadwerkelijk wordt geleerd van 
klachten. En dat aanbevelingen leiden tot structurele verbeteringen in gemeentelijke communicatie, 
dienstverlening en klachtbehandeling. Hiervoor is steun en interesse vanuit het management aan 
klachtbehandelaars en klachtencoördinatoren nodig. En dat de waarde van klachten breed gedragen 
wordt binnen de gemeente. De Ombudscommissie ziet dat hierin stappen gemaakt worden. Wat onder 
ander blijkt uit de in gang gezette evaluatie van het interne klachtrecht.  
 
Ook ziet de Ombudscommissie voor zichzelf hierin een rol. In onze contacten binnen de gemeente 
dragen wij structurele oplossingen aan en doen we aanbevelingen. Wij baseren ons daarbij op de 
klachten, signalen, vragen etc. die wij ontvangen.  
 
In de afgelopen periode onderhield de Ombudscommissie binnen de gemeentelijke organisatie onder 
andere contact met de burgemeester, sectordirecteuren, klachten coördinatoren, klachtbehandelaars, 
leidinggevenden en de griffie. Om informatie op te vragen, aanbevelingen terug te koppelen, rapporten 
te bespreken, lopende onderzoeken te bespreken, signalen terug te leggen, kennis over te dragen etc.  
 
Wij constateren dat de gemeente net als voorgaande jaren onze adviezen en aanbevelingen ter harte 
neemt En alle aanbevelingen overnam. Ook in 2017 is deze positieve lijn doorgezet.  
 
 

4.2. Rapporten 
 
De oordelen van de Ombudscommissie spelen een belangrijke rol om de gemeente anders te laten 
kijken naar haar diensten en processen. Door na te denken over manieren waarop het anders en beter 
kan. Ook dagen we de gemeente uit om zaken te verbeteren. De oordelen in onze rapporten laten zien 
wat de Ombudscommissie als behoorlijk gemeentelijk handelen beschouwt. En wat er in een bepaalde 
situatie anders en beter had gekund. Ook kan uit een onderzoek blijken dat de gemeente niets te 
verwijten valt. Dit zeggen we dan ook.  
 
Alle rapporten van de Ombudscommissie zijn openbaar en worden – integraal en in geanonimiseerde 
vorm – op onze website geplaatst. In 2017 brachten we tien rapporten uit26, waarin we een oordeel 
gaven over de twaalf verzoeken om klachtbehandeling die we in onderzoek namen.  
 
 

4.3. Aanbevelingen 

 
In 2017 deed de Ombudscommissie in de door ons uitgebrachte rapporten de volgende aanbevelingen: 

 
1. “Toeslag of vermogen? 

Onderwerp: Door ontvangst van een toeslag, geen recht op kwijtschelding.  
Aanbeveling: treedt, vanuit het bestaande samenwerkingsverband met het waterschap, in overleg met 
het waterschap of er ruimte is voor het (alsnog) verlenen van kwijtschelding van de waterschapslasten.  
 

2. “Hoe ver moet cliëntondersteuning gaan?”;  
Onderwerp: Verzoekster die verder gaande juridische bijstand van gemeente wil om adequaat klachten 
tegen de gemeente in te kunnen dienen.  
Aanbevelingen: geen. 

 

                                                      
26 Bijlage 1 bevat een verdere cijfermatige onderbouwing. 
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3. “Uit het karrenspoor”:  

Onderwerp: Problemen van verzoeker met een werkervaringsplaats.  

Aanbevelingen: 
1. Blijf met verzoeker in gesprek (gaan) over de algemene dienstverlening van Weener 

XL om deze nog verder te kunnen verbeteren. 
2. Hoor klager en beklaagde(n), zeker bij bejegeningsklachten, in elkaars aanwezigheid, 

vanuit het oogpunt van waarheidsvinding, herstel van vertrouwen en leren van klachten.  
3. Zorg ervoor dat een uitnodigingsbrief voor een gesprek duidelijk is qua doel, rol van de 

klachtbehandelaar en verwachtingen over de klachtbehandeling. En wijs klager er – 
actief – op dat hij te allen tijde een oordeel op zijn klacht kan wensen en over zijn klacht 
gehoord kan worden. 

4. Heb en houd oog voor persoonlijke wensen van burgers bij het vinden van een 
werkervaringsplaats. Zeker indien zij in zijn voor alternatieven, dan wel deze zelf 
aandragen. Lever, waar mogelijk, maatwerk.  

 

4. “Verslag van een huisbezoek”: 

Onderwerp: Vervelende ervaring van klager met een huisbezoek door de sociale recherche.  

Aanbevelingen: 
1. Hoor klager en beklaagde(n), zeker bij bejegeningsklachten, in elkaars aanwezigheid, 

vanuit het oogpunt van waarheidsvinding, herstel van vertrouwen en leren van klachten.  
2. Stuur het verslag van het horen – in voorkomende gevallen – separaat en voorafgaand 

aan de klachtafdoeningsbrief toe aan klager en beklaagden, voor een reactie en hecht 
deze reactie aan het verslag van het horen, dan wel pas dit verslag aan. 

3. Neem in de klachtafdoeningsbrief op hoe de gemeente omging met de reactie van 
verzoeker en beklaagden op dit verslag.  

4. Zorg ervoor dat medewerkers die betrokken zijn bij een huisbezoek achteraf een 
rapport of verslag opmaken waaruit blijkt wat de redenen waren voor het huisbezoek, 
waarin de gang van zaken tijdens het huisbezoek wordt besproken en waaruit blijft of 
de betrokken medewerkers zich aan alle regels hebben gehouden. En waarop 
betrokkene kan reageren. Stuur daarbij ook een kopie toe van de Verklaring 
Huisbezoek.  

 

5. “Het huurcontract voorbij”:  

Onderwerp: Opzegging huurcontract voor stuk grond door gemeente.  

Aanbevelingen: 
1. Check bij alle genodigden van een “Andere Aanpak gesprek”, vooraf het commitment op het 

doel van het gesprek, te weten het zoeken naar oplossingsrichtingen in wederzijds belang.  
2. Hoor klager en beklaagde(n), zeker bij bejegeningsklachten, in elkaars aanwezigheid, vanuit 

het oogpunt van waarheidsvinding, herstel van vertrouwen en leren van klachten. 
3. Maak een verslag van het horen van zowel klager als beklaagden, waarop beide partijen kunnen 

reageren (hoor en wederhoor). 
4. Betrek verzoeker bij het vervolgtraject over de gekozen oplossing over de herinrichting van het 

binnenterrein.  
 

6.  “Wat wilt u precies weten?:  

Onderwerp: Blokkeren en stopzetten van een bijstandsuitkering.  

Aanbevelingen:  
1. Nodig betrokkenen schriftelijke uit voor een gesprek, dan wel bevestig een mondeling gemaakte 

afspraak schriftelijk. 
2. Leg uit wat het doel is van het gesprek, wie hierbij aanwezig zijn, wat ieders rol en taak is, hoe 

lang het gesprek duurt en of betrokkene iemand mee mag nemen naar dit gesprek. 
3. Maak een verslag van het gesprek en geef vooraf aan op welke wijze op dit verslag gereageerd 

kan worden en wat met deze reacties gedaan gaat worden.  
4. Indien sprake is van een informeel gesprek naar aanleiding van een klacht, wijs klager er dan - 

actief - op dat hij te allen tijde een oordeel op zijn klacht kan wensen en (alsnog) over zijn klacht 
gehoord kan worden. 
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7. “Privacy of niet?”;

Onderwerp: Opvragen bankafschriften voor bijstand en kwijtschelding belastingen. 

Aanbevelingen: 
1. Wijs aanvragers om een bijstandsuitkering actief op de mogelijkheid om uitgaven op

bankafschriften onleesbaar te maken. Vraag daarbij niet (standaard) alle bankafschriften van
de controleperiode op, doch alleen het eerste en het laatste afschrift. Pas de
“boodschappenlijst” aanvraag bijstandsuitkering hierop aan.

2. Vraag alleen in uitzonderingssituaties, indien nodig, gemotiveerd om extra informatie en
bankafschriften, dan wel om bankafschriften waarbij de uitgaven niet onleesbaar gemaakt
mogen worden.

3. Zorg ervoor dat de motivering van een beslissing op een aanvraag om kwijtschelding voor
gemeentelijke belastingen duidelijk en specifiek is, zodat de burger in geval van een afwijzing
weet welke gegevens ontbraken en waarom.

8. “Komt hulp op tijd?”.

Onderwerp: Problemen in zoektocht naar passende jeugdhulp. 

Aanbevelingen: 

1. Nodig betrokkenen vooraf en schriftelijk uit voor een gesprek over de klacht. Leg daarbij

uit wat het doel is van het gesprek (informeel gesprek of hoorgesprek), wie hierbij

aanwezig zijn, wat ieders rol en taak is, hoe lang het gesprek duurt en of betrokkene

iemand mee mag nemen.

2. Maak een verslag van het gesprek en geef vooraf aan op welke wijze op dit verslag

gereageerd kan worden en wat met deze reactie gedaan gaat worden.

3. Neem, naar aanleiding van een gegronde klacht, maatregelen die gelet op de aard van de

gedraging waarover is geklaagd, passend zijn. Breng hierin tot uitdrukking zich de

gegrondverklaring van de klachten aan te trekken en oog te hebben voor de gevolgen

daarvan voor de klager.

4. Neem in de klachtafdoeningsbrief op welke maatregelen zijn (of worden) genomen om

herhaling te voorkomen. Zodat geleerd kan worden van klachten en de dienstverlening

verbeterd kan worden.

9. “Meten met twee maten?”;

Onderwerp: Gevraagde informatie over een sloopvergunning wordt niet verstrekt door de gemeente. 

Aanbevelingen: 
1. Heb oog voor woordkeuze en toonzetting van mails.
2. Rond WOB-verzoeken en ingebrekestellingen schriftelijk af met een voor bezwaar vatbaar

besluit.
3. Neem, naar aanleiding van een terecht geoordeelde klacht, maatregelen die gelet op de aard

van de gedraging waarover is geklaagd, passend zijn. Breng hierin tot uitdrukking dat de
gemeente zich de klachten aantrekt en oog heeft voor de gevolgen daarvan voor de klager.

4. Rond schriftelijke klachten tijdig en schriftelijk af.

10. “Zoektocht van een vader naar passende jeugdhulp voor zijn zoon”.
Onderwerp: Problemen in het verkrijgen van passende jeugdhulp voor de jongste zoon van een 
betrokken vader.  
Aanbevelingen: 

1. Neem naar aanleiding van een terecht geoordeelde klacht, maatregelen die, gelet op de aard
van de gedraging waarover is geklaagd, passend zijn.

2. Vertel verzoeker welke maatregelen zijn of worden genomen om herhaling te voorkomen. Zodat
geleerd kan worden van klachten en de dienstverlening verbeterd wordt.
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4.4 Nazorg 
 
De Ombudscommissie controleert of de gemeente haar aanbevelingen opvolgt. Om die reden hield de 
Ombudscommissie afgelopen periode gesprekken met alle sectordirecteuren27. Hierin bespraken we 
onder andere het opvolgen van de aanbevelingen over de afgelopen jaren (2015 – 2017). De 
Ombudscommissie kwam, met name vanwege de extra capaciteit die de behandeling van verzoeken 
vroeg in 2016, alsmede de sollicitatieprocedure voor het benoemen van nieuwe commissieleden, hier 
eerder niet aan toe.  
 
Een ander aspect van nazorg is dat de Ombudscommissie de gemeente, na het uitbrengen van 
eindrapporten, vraagt klager te informeren over wat zijn klacht opleverde. Hierdoor ziet klager welke 
veranderingen zijn klacht teweeg bracht. Voor hemzelf of voor anderen. Dit draagt bij aan acceptatie 
van de situatie en herstel van vertrouwen.  
 
  

                                                      
27 De resultaten van deze gesprekken zijn in belangrijke mate terug te vinden in de hoofdstukken 2 en 3.  
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“Samen aan de slag”



BIJLAGE I: WERK IN CIJFERS 

In deze bijlage leest u over de aantallen verzoeken om klachtbehandeling die de Ombudscommissie 
ontving en de wijze waarop de Ombudscommissie hiermee omging.  

Gezien het relatief geringe aantal verzoeken bij de Ombudscommissie, in relatie tot het grote aantal 
klantcontacten van de gemeente, waarschuwt de Ombudscommissie voor een (te) kwantitatieve duiding 
hiervan28. Weinig klachten over de gemeente betekent niet automatisch dat de gemeente het “dus” goed 
doet. Veel klachten, betekent ook weer niet dat de gemeente het niet goed doet.  

Klachten bieden een inzicht in de wijze waarop de burgers de dienstverlening en klachtbehandeling 
door de gemeente hebben ervaren. Klachtbehandeling hoort aldus bij een goede gemeentelijke 
dienstverlening en maakt hier onderdeel van uit.  

Aantallen verzoeken om klachtbehandeling 

De Ombudscommissie kreeg in 2017 zevenenzeventig verzoeken om klachtbehandeling. Schriftelijk, 
per telefoon, per email en via het contactformulier op onze website. Dit aantal is hoger dan het aantal 
verzoeken dat de Ombudscommissie vanaf 2013 jaarlijks ontvangt. Te weten rond de achtenzestig 
verzoeken. 

Van de zevenenzeventig verzoeken om klachtbehandeling nam de Ombudscommissie twaalf verzoeken 
in onderzoek. Zij bracht hierover twaalf verslagen van bevindingen en tien eindrapporten uit29. Waarbij 
in enkele rapporten meerdere verzoeken om klachtbehandeling (gecombineerd) afgerond zijn.  

In de overige vijfenzestig gevallen vond geen inhoudelijk onderzoek plaats. Wel een interventie (veertig 
verzoeken). Of een verwijzing (vijfentwintig verzoeken). Waarbij de klacht intern werd doorgestuurd naar 
de gemeente (negentien verzoeken), of doorgestuurd werd naar een andere, externe, instantie (zes 
verzoeken). 

28 Op pagina 5 van het jaarverslag over 2016 gaan wij hier uitgebreider op in.  
29 De belangrijkste lessen uit deze rapporten namen wij (al) op in de voorgaande hoofdstukken. Hier verwijzen wij kortheidshalve 
naar om overlap te voorkomen.  
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Voorafgaand en lopende deze onderzoeken hield de Ombudscommissie meerdere intakegesprekken30, 
tien hoorzittingen, diverse (telefoon-)gesprekken en mailcontacten.  

Behoorlijkheidsnormen. 

In de rapporten van de Ombudscommissie geeft de commissie een oordeel over de behoorlijkheid van 
de gedraging waarover wordt geklaagd. Dit schrijft de wet ook zo voor. De gedraging is (deels) behoorlijk 
of onbehoorlijk. De Ombudscommissie zoekt hierbij aansluiting bij de Behoorlijkheidwijzer van de 
Nationale Ombudsman31. Met deze Behoorlijkheidswijzer kan iedereen, burgers32, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties, maar ook de gemeente zelf, nagaan of het optreden van de gemeente 
aan de normen voldoet.  

In onze rapporten over 2017 toetste de Ombudscommissie aan de volgende behoorlijkheidsnormen. 

Uit deze grafiek blijkt dat de Ombudscommissie in 2017 vooral toetste aan de beginselen van een goede 
informatieverstrekking (7 keer), voortvarendheid (4 keer) en hoor- en wederhoor (3 keer).  
Een nadere uitwerking van deze toetsing aan de behoorlijkheidsnormen vindt u terug in de 
eindrapporten. Deze zijn gepubliceerd en terug te lezen op onze website.  

30 Met als doel de inhoud en omvang van de klacht helder(der) te krijgen. 
31 www.nationaleombudsman.nl/behoorlijkheidswijzer  
32 Voor een goede interactie tussen overheid en burger is het natuurlijk ook van belang dat de burger zich constructief opstelt

en zijn verantwoordelijkheden neemt. 
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Aantallen verzoeken om klachtbehandeling per sector. 

De gemeente is onderverdeeld in zes sectoren: Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Stadsbedrijven 
(SB), Stadsontwikkeling (SO), M&D (Middelen en Dienstverlening), WXL (Weener XL) en BAZ 
(Bestuurs- en Algemene Zaken). Daarnaast behandelt de Ombudscommissie ook verzoeken om 
klachtbehandeling die gaan over de GGD Hart voor Brabant. 

Daarnaast bereikte de Ombudscommissie een aantal verzoeken om klachtbehandeling waarbij zij niet 
bevoegd was deze in behandeling te nemen. Deze verzoeken zagen op klachten over bijvoorbeeld de 
politie, woningbouwverenigingen etc.  

In de onderstaande grafiek is te zien hoeveel verzoeken om klachtbehandeling per sector 
binnenkwamen bij de Ombudscommissie, over de jaren 2015, 2016 en 2017. Ook laat de grafiek zien 
in hoeveel verzoeken de Ombudscommissie in deze jaren niet bevoegd was en verzoekers extern 
doorverwees naar de juiste instantie.  

Wat valt op? 

 Over het jaar 2017 ontving de Ombudscommissie geen verzoeken over de GGD. Een afname.
Vorig jaar waren dit er twee.

 Een afname van het aantal verzoeken om klachtbehandeling bij de sectoren Middelen en
Dienstverlening en Weener XL.

 Een toename van het aantal verzoeken om klachtbehandeling bij de sectoren Stadsontwikkeling
en Maatschappelijke Ontwikkeling.

 Een gelijk aantal verzoeken om klachtbehandeling bij de sector Stadsbeheer.

 Een afname van het aantal verzoeken om klachtbehandeling, waarin de Ombudscommissie
onbevoegd was.

2017

2016

2015

Onbevoegd GGD BAZ M&D WXL SB SO MO

2017 6 0 2 3 12 14 20 20

2016 8 2 2 5 18 14 10 11

2015 5 0 2 4 19 15 8 16

Verzoeken om klachtbehandeling per sector (2015- 2017) 



Wijze van afhandeling per sector 

In de onderstaande grafiek is te zien op welke wijze de verzoeken om klachtbehandeling afgehandeld 
werden per sector in 2017. En in welke gevallen de Ombudscommissie, per afzonderlijke sector:  

 een interventie pleegde (rood),

 het verzoek om klachtbehandeling doorstuurde naar de gemeente (groen),

 inhoudelijk onderzoek deed (blauw).

En in welke gevallen de Ombudscommissie niet bevoegd was het verzoek om klachtbehandeling te 
behandelen en doorverwees naar de bevoegde externe instantie (paars).  

MO SO SB WXL M&D BAZ Onbevoegd Totaal

Inhoudelijk onderzoek 3 2 0 4 3 0 0 12

Interventie 10 13 7 8 0 2 0 40

Doorverwijzing intern 7 5 7 0 0 0 0 19

Doorverwijzing extern 0 0 0 0 0 0 6 6
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Wijze van afhandeling per sector in 2017



BIJLAGE 2: INFOGRAPHIC EXTERN KLACHTRECHT 



BIJLAGE 3: STROOMSCHEMA INTERNE KLACHTENPROCEDURE 
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