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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte raadsleden, Geachte lezer, 

Opzet jaarverslag 
Dit jaarverslag is een verantwoording aan de gemeenteraad van de wijze waarop wij vorm gaven aan 
onze taken en bevoegdheden. Wij delen in dit jaarverslag met u algemene signalen en door ons 
individueel behandelde klachten. Dit onderbouwen wij met geanonimiseerde casussen en cijfers.  

Toename complexiteit klachten 
Wat opvalt is dat veel van de signalen, vragen en klachten die ons in 2016 bereikten complex waren 
qua inhoud, omvang en tijdsbesteding. Veel signalen, vragen en klachten van burgers die ons bereiken 
staan niet op zichzelf. Niet zelden zijn problemen van burgers (mede) gerelateerd aan inkomens- en 
schuldenproblematiek1 en spelen er meerdere soorten problemen tegelijkertijd. Niet zelden bleken 
burgers minder zelfredzaam2 dan de gemeente van ze verwacht en dreigen ze “tussen wal en schip” te 
raken.  
De Ombudscommissie zette zich ook in 2016 er weer voor in om een goed zicht op deze problemen te 
krijgen en om in samenspraak met de burger en de gemeente de beste aanpak daarvan te bespreken, 
waardoor veel klachten werden opgelost en vroegtijdig voorkomen.  

Rechtsbescherming onder druk 
Waarbij de Ombudscommissie constateert dat wetgeving complexer werd, digitalisering van systemen 
en processen verder ging en het voor burgers daarmee moeilijker werd om de juiste weg te vinden 
binnen de gemeente bij problemen. De toegang tot de klachtprocedure voor burgers staat niet alleen 
landelijk3, maar ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch onder druk, constateert de Ombudscommissie. 
Lang niet altijd worden klachten als zodanig herkend binnen de gemeente en het duurt oms lang voordat 
burgers daadwerkelijk gehoor vinden. Ook niet altijd wordt door ambtenaren actief gewezen op de 
mogelijkheid een klacht in te dienen bij de gemeente of Ombudscommissie. Hiermee wordt de burger 
ten onrechte rechtsbescherming onthouden. Dit vindt de Ombudscommissie niet acceptabel. Hiervoor 
vraagt de Ombudscommissie in dit jaarverslag daarom uitdrukkelijk uw aandacht. Vandaar de titel van 
dit jaarverslag “Vooruit met klachten”.  

Missie 
De Ombudscommissie kijkt terug op een bijzonder jaar. Bijzonder, omdat we in 2016 op zoek gingen 
naar vervanging voor drie gewaardeerde commissieleden, voor wie de maximaal toegestane 
zittingstermijn in de Ombudscommissie bereikt was. De belangstelling voor de functie van lid van de 
Ombudscommissie was groot en heeft inmiddels, na een uitgebreide sollicitatieprocedure, als resultaat 
dat drie nieuwe leden benoemd zijn door de gemeenteraad, en een van de “oude” leden benoemd is tot 
nieuwe vicevoorzitter (tot 1 januari 2018). In deze nieuwe samenstelling, zijn wij inmiddels alweer flink 
aan de slag gegaan!   

Bedankt 

Wij willen u bedanken voor het in 2016 in ons gestelde vertrouwen. Wij zijn in 2017 zowel de burgers 

die zich tot ons wenden als de gemeente weer graag van dienst. Met als doel te leren van klachten en 

waar mogelijk herstel van vertrouwen.  
En wij danken Arno de Kort en Ans van den Akker voor hun werk en in zet als commissielid in de 
Ombudscommissie de afgelopen twaalf jaar.  

’s-Hertogenbosch, juni 2017 

De voorzitter van de Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch, 

de heer A.H.A. Lensen 

1 Rapport “Onoplosbare schuldsituaties”, Nadja Jungman, 2015.  
2 Rapport WRR d.d. 24 april 2017, “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief of redzaamheid”. 
3 Jaarverslag Nationale Ombudsman 2016 “Wie niet past, loopt vast”.  
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1. ALGEMEEN.

Waarom dit verslag? 
Dit verslag is een terugkoppeling aan de gemeenteraad van de werkzaamheden van de 
Ombudscommissie in 2016, zoals voorgeschreven in artikel 9 van de Verordening op de gemeentelijke 
Ombudscommissie. In dit verslag wordt een beeld geschetst van de vele telefoontjes, mails en brieven 
die de Ombudscommissie in 2016 ontving en de wijze waarop zij haar taken vervulde. Veel informatie 
over de Ombudscommissie is ook terug te vinden op onze eigen website, waarnaar kortheidshalve wordt 
verwezen4. 

Waarom een Ombudscommissie?  
Sinds 1994 bestaat de Ombudscommissie als eigen lokale ombudsvoorziening van de gemeente  
’s-Hertogenbosch. Al in 1994 besloot de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch de ombudsvoorziening 
niet onder te brengen bij de Nationale Ombudsman in Den Haag, vanuit overwegingen van 
bereikbaarheid, nabijheid en relevante regiokennis bij de leden van de Ombudscommissie. 

De Ombudscommissie is laagdrempelig voor alle betrokkenen. De Ombudscommissie is er om burgers 
op weg te helpen als zij problemen ervaren in hun contact met de gemeente.  
Daarbij garandeert de Ombudscommissie: 

o Onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
o Luisterend oor.
o Oplossingsgericht in plaats van proceduregericht.
o Persoonlijke aandacht en contact.
o Bestuurlijke, juridische, bemiddelende en sociaal-maatschappelijke ervaring en deskundigheid.
o Gewogen oordelen vanuit “meer ogen principe”.
o Kostenloze rechtsbescherming voor de burger.

Relativering. 
“Conflicten horen bij het leven en het oplossen daarvan ook”. Klachtbehandeling hoort aldus bij een 
goede gemeentelijke dienstverlening en maakt hier onderdeel van uit.  

Gezien het relatief geringe aantal verzoeken bij de Ombudscommissie5, in relatie tot het grote aantal 
klantcontacten van de gemeente, is het lastig algemene conclusies te trekken. Ook omdat de 
Ombudscommissie waarschijnlijk slechts een gedeeltelijk6 beeld krijgt van het functioneren van de 
gemeentelijke organisatie door de aan haar voorgelegde verzoeken.  
Ook komen er meer verzoeken binnen over de ene sector dan over de andere, waardoor het lastig is 
algemene conclusies te trekken die gelden voor de gehele gemeentelijke organisatie. Wat wél kan is 
algemene trends en ontwikkellijnen signaleren op basis van de aan ons voorgelegde vragen, signalen 
en klachten. Deze vindt u terug in dit jaarverslag.  

Positieve resultaten. 
Ook de volgende relativering geldt. Er zijn meer mensen met onvrede over de handelwijze van de 
gemeente, dan zich bij de Ombudscommissie melden. Evenzeer blijven (ook) goede voorbeelden van 
een goede gemeentelijke dienstverlening en klachtbehandeling voor een belangrijk deel buiten beeld 
voor de Ombudscommissie, omdat de focus uit de aard van onze taak ligt op klachten en daar waar het 
niet goed gaat tussen een burger en de gemeente. De Ombudscommissie weet ook dat er ook 
afgelopen jaar initiatieven ontplooid zijn bij de gemeente om haar dienstverlening te verbeteren.  
In dit jaarverslag kijkt de Ombudscommissie ook naar de positief behaalde resultaten.  

4 Waaronder informatie over de samenstelling van de leden van de Ombudscommissie, werkwijze (bedrijfsvoering) etc.
5 Zoals verwoord in hoofdstuk 5.
6 Niet uit te sluiten is dat dit beeld ook vertekend is. Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman blijkt namelijk dat verzoekers 
met relatief veel vertrouwen in het recht beter worden bereikt door de Nationale Ombudsman dan verzoekers met weinig 
vertrouwen in het recht.   
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Kwalitatieve klachtbenadering. 
Eerdere jaren gaf de gemeente aan dat er weinig klachten worden ingediend bij de gemeente en 
vervolgens bij de Ombudscommissie. Wat hier ook van zij, de Ombudscommissie waarschuwt voor een 
(te) kwantitatieve benadering van klachten en een (te) groot optimisme op dit punt. Weinig klachten in 
een organisatie betekent namelijk niet automatisch dat de organisatie het “dus” goed doet. Weinig 
klachten, dan wel een afname van klachten kan uiteraard samenhangen met een goede voorlichting, 
dan wel een snelle en informele behandeling van problemen en klachten.  
Anderzijds kan weinig klachten ook samenhangen met een afhankelijke positie van burgers ten opzichte 
van de gemeente, vermijdend dan wel afhakend (klaag-)gedrag van burgers, de klachtenprocedure zelf, 
vindbaarheid en bekendheid van klachtenprocedure en beperkte klachtherkenning door ambtenaren 
etc7. De Ombudscommissie constateert over 2016 dat burgers tegen de hiervoor genoemde knelpunten 
aanliepen.  

De Ombudscommissie ontving signalen dat burgers het idee hebben dat klachtbehandeling niet 
onafhankelijk is of denken dat het indienen van een klacht negatieve gevolgen heeft. Daarnaast weten 
niet alle burgers goed de juiste toegang te vinden als zij een probleem hebben en dit kenbaar willen 
maken. Ook is ons gebleken dat geuite klachten soms pas als klacht worden geregistreerd als er een 
formele klachtenprocedure wordt doorlopen. Informeel behandelde klachten worden niet altijd 
geregistreerd.  
Belangrijk is en blijft wat de gemeente met de leerpunten uit signalen en klachten doet en hoe zij haar 
dienstverlening hierop aanpast. Een kwalitatieve klachtbenadering dus. Ook hierover gaat dit 
jaarverslag.  

Wat is onze visie op klachtrecht? 
Voor de Ombudscommissie is elke uiting van ongenoegen een “klacht”. De Ombudscommissie gaat 
hiermee dus uit van een ruim klachtbegrip. Ook het uitgangspunt van de wetgever is een ruim 
klachtbegrip8.  

De Ombudscommissie kijkt daarbij vanuit het burgerperspectief en vanuit de probleembeleving van de 
burger. Dit voorkomt dat te snel een signaal van de burger al in een voor de burger veelal niet te 
begrijpen hokje als “klacht”, “bezwaar”, “verzoek om informatie” etc. geplaatst moet worden. Dan wel 
dat er juridische vragen rondom bevoegdheid gesteld moeten worden over “wie waar wel of niet van is”. 
Hiermee moet de burger niet belast worden, vindt de Ombudscommissie. Bovendien leidt dit tot – 
onnodige – fragmentatie en versplintering van rechtsbescherming voor de burger.  
Voor de Ombudscommissie behoeft elke vraag, signaal of klacht van de burger een serieuze 
behandeling. Elke klacht en elke klager moeten in beginsel positief ontvangen worden, vindt de 
Ombudscommissie. De burger heeft namelijk de moeite genomen om een signaal af te geven. Dit 
behoeft waardering. Bovendien geeft een klacht een kans om van klachten te leren en de 
dienstverlening te verbeteren.  

Terminologie. 
De Ombudscommissie spreekt in haar jaarverslagen en rapporten bewust over een “verzoek” en 
“verzoeker9” bij de Ombudscommissie en over een “klacht” en “klager” bij de gemeente. Dit om aan te 
sluiten bij de wettelijke termen die gehanteerd worden en om verwarring te voorkomen tussen de term 
klacht en verzoek.  

Het verschil in terminologie maakt het onderscheid en verschil duidelijk tussen – eerstelijns -  intern 
klachtrecht (bij het bestuursorgaan zelf) en – tweedelijns - extern klachtrecht (bij een onafhankelijke 
onpartijdige instantie). Dit betekent dat bij de gemeente een klacht wordt ingediend en dat gesproken 
wordt van een verzoek  wanneer het gaat om het vragen van een oordeel van de Ombudscommissie 
over handelen van de gemeente, hoewel dit materieel ook als klacht is aan te duiden10. 

Extern klachtrecht versus intern klachtrecht. 
In het externe klachtrecht gaat het - anders dan intern klachtrecht - niet om een advies aan het 
bestuursorgaan waarbij het bestuursorgaan uiteindelijk zelf beslist.  

7 Zie ook het rapport van de Nationale Ombudsman “Terug aan tafel” 2017/035.  
8 Hierbij baseert de Ombudscommissie zich ook op de Memorie van Toelichting bij artikel 9:1 Awb. Dit is ten dele ook een 
uitvloeisel van het in artikel 5 van de Grondwet neergelegde petitierecht. 
9 Deze term sluit aan bij artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht. 
10 Memorie van Toelichting Wet Extern Klachtrecht, paragraaf 4.2. 
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Maar wel om de bevoegdheid een eigen oordeel te geven over de klacht. Het oordeel van de 
Ombudscommissie is een – niet rechtens bindend - eindoordeel. Het eindoordeel van de 
Ombudscommissie kan, zoals ten onrechte nog wel eens gedacht wordt, niet meer worden voorgelegd 
aan een rechter of de Nationale Ombudsman. De klachtenprocedure eindigt na behandeling van de 
klacht door de Ombudscommissie.  

Wat zijn onze taken? 
Missie van de Ombudscommissie is (en blijft): herstel van vertrouwen tussen de burger en de gemeente 
én het signaleren van leerpunten voor de gemeentelijke organisatie.  
De Ombudscommissie verwacht dat het belang van haar signaalfunctie blijft toenemen. Zeker nu sprake 
is van een groeiende complexiteit van de samenleving en wet- en regelgeving, alsmede het toenemend 
beroep dat de gemeente doet op de zelfredzaamheid van burgers. Waarbij de rechtsbescherming van 
burgers tevens onder druk staat11.  

De Ombudscommissie is gericht op het effectief en constructief oplossen van problemen tussen burgers 
en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Ombudscommissie is voor wat betreft haar taakuitoefening niet 
ondergeschikt aan enig bestuursorgaan, dus ook niet aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. De 
Ombudscommissie heeft niet alleen een taak als belangenbehartiger12 (individuele klachtbehandeling) 
maar ook als kwaliteitsbewaker13. Deze laatste rol krijgt vorm door, in de rapporten naar aanleiding van 
klachten van burgers, signalen naar de gemeente te zenden, door bij rapporten individuele dan wel 
algemene aanbevelingen te doen voor verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Waar 
nodig gaat de Ombudscommissie hierover ook in gesprek met het gemeentebestuur, het ambtelijk 
apparaat en klagers. Ook kan de Ombudscommissie in dit kader, indien gewenst en aan de orde, een 
onderzoek uit eigen beweging starten.  

Hoe is onze werkwijze? 
Klachtbehandeling vindt - in beginsel 14-  plaats in twee fasen. Eerst krijgt de gemeente zelf de kans om 
een klacht te behandelen. Om die reden schrijft de wet15 voor dat de burger zijn klacht eerst “kenbaar” 
moet maken bij de gemeente, voordat hij de Ombudscommissie verzoekt zijn klacht in onderzoek te 
nemen. De gemeente wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om eerst zelf de klacht te behandelen 
en het vertrouwen van de burger (zoveel mogelijk) zelf te herstellen16. Is degene die geklaagd heeft niet 
tevreden over de klachtafhandeling door de gemeente of doet de gemeente dat niet tijdig17, dan kan hij 
de Ombudscommissie vragen zijn klacht in onderzoek te nemen en te beoordelen. Ook indien zijn 
verzoek over de interne klachtbehandeling zelf gaat, spoedeisend is of het de afwijzing van 
administratief beroep betreft in kwijtscheldingszaken.   

De verzoeken die bij de Ombudscommissie binnen komen, handelen wij, volgens onze wettelijke 
bevoegdheid, zelf af. Veel van de verzoeken die bij de Ombudscommissie binnen komen, komen nooit 
tot een hoorzitting, rapport en oordeel van de Ombudscommissie. Veelal omdat de verzoeken met een 
internventie informeel snel opgelost worden, er geen sprake is van een klacht18, geen sprake is van een 
klachtwaardige gedraging of omdat een andere instantie bevoegd is.   
Daarmee blijven deze verzoeken wel indicatief als signaal van (al dan niet terechte) onvrede van burgers 
die vaak niet onmiddellijk de juiste ingang weten te vinden. De Ombudscommissie heeft in die gevallen 
een belangrijke verwijs- en signaleringsfunctie. Deze signaalfunctie wordt door de (leden van) de 
gemeenteraad19 onderstreept en belangrijk gevonden. In hoofdstuk twee vindt u een nadere uitwerking 
hiervan.  

Om de werkwijze van de Ombudscommissie ook visueel (meer) inzichtelijk te maken, ontwikkelde de 
Ombudscommissie een Infographic waarin aangegeven wordt hoe de Ombudscommissie invulling geeft 
aan haar taken binnen het extern klachtrecht. Deze infographic vindt u op pagina 8.   

11 Waarover meer in hoofdstuk 2 van het jaarverslag.  
12 De Ombudscommissie verleent in deze rol aanvullende rechtsbescherming aan de burger.  
13 De heer prof dr. M. Hertogh noemt dit de rol van “belangenbehartiger” en “kwaliteitsbewaker” in zijn artikel “Van Hoera-instituut 
tot luis in de pels”, Nederlands Juristenblad, oktober 2014, afl. 1.  
14 In het jaarverslag over 2015 beschreven wij al eerder welke uitzonderingen hierop wij hanteren.
15 Artikel 9:20 van de Algemene wet bestuursrecht.  
16 Uit de brief van 21 april 2015 van het college aan de Ombudscommissie (reactie op jaarverslag 2014) blijkt dat dit ook de 
uitdrukkelijke wens is van het college.  
17 Binnen de wettelijke termijn van zes weken.  
18 Maar bijvoorbeeld van een vraag of een verzoek om informatie.  
19 Zie het verslag van de raadscommissie Bestuurszaken van 23 april 2015. 



8 

Werkwijze Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch (Infographic). 
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Startfase: Klachtherkenning: 
Burgers vragen de Ombudscommissie in de regel hun klacht te onderzoeken. Echter, een klacht is nog 
geen klacht als er klacht op staat. In de fase van klachtherkenning en -verkenning onderzoekt de 
Ombudscommissie daarom wat de klacht is, waar deze uit voortkomt en waartegen de klacht zich richt20. 
Als duidelijk is wat iemand dwars zit, bepaalt de Ombudscommissie, samen met klager, wat de intentie 
van de klager is en wat de bedoeling van het indienen van de klacht is. Daarmee wordt, samen, de 
beste behandeling van de klacht, bepaald.  

In sommige gevallen is het verzoek aan de Ombudscommissie (toch of nog) niet bestemd of bedoeld 
voor de Ombudscommissie. In andere gevallen is niet altijd sprake van een verzoek om een klacht in 
onderzoek te nemen, maar sprake van bijvoorbeeld een vraag of reactie. Ook in die gevallen vindt in de 
regel snel persoonlijk contact plaats vanuit de Ombudscommissie om de burger waar mogelijk (verder) 
te helpen. Verzoeker mag van de Ombudscommissie namelijk verwachten dat zij er (minimaal) voor 
zorgt dat de burger met een “warme overdracht” naar de juiste instantie wordt geleid, waar hij zijn 
probleem het meest effectief kan voorleggen. De Ombudscommissie wil namelijk voorkomen dat 
verzoeker van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dan wel wordt “gedwongen” een formele 
(interne) klachtenprocedure te doorlopen, daar waar verzoeker dit helemaal niet wenst. Uitgangspunt is 
en blijft te zoeken naar de beste aanpak voor de gestelde hulpvraag, dat verzoeker weet waar hij terecht 
kan en dat niemand met lege handen de deur uitgaat.  

Fase 1: Klachtverkenning: 
Burgers willen vooral gehoord worden en krijgen in de regel liever een praktische oplossing voor hun 
problemen dan een formeel oordeel over hun klacht. Een groot deel van de werkzaamheden van de 
Ombudscommissie ligt daarom steeds minder bij het opstellen van rapporten (formele 
klachtbehandeling) en steeds meer bij snelle en informele probleemoplossing. Al dan niet via een 
interventie.  
Burgers kunnen de (secretaris van de) Ombudscommissie bellen, mailen, een brief schrijven of Whats-
appen. In sommige gevallen is er ook face to face contact. Uitgangspunt is dat er, waar mogelijk, snel 
persoonlijk contact is, zowel met verzoeker als met de gemeente. Uit een klacht, signaal of vraag blijkt 
namelijk vaak niet wat er precies aan de hand is. In bijna alle gevallen is zo een verkennend gesprek 
mogelijk en zinvol. Dit eerste (telefonische) contact vervult een diagnosefunctie en is onderdeel van een 
informele behandeling van het verzoek.  
De (secretaris van de) Ombudscommissie vraagt in deze verkennende fase bij zowel verzoeker als de 
gemeente wat er speelt en wat de beste aanpak is van het verzoek. Dat is het doel van deze fase. In 
deze fase heeft de Ombudscommissie daarom (nog) geen oordeel over de klacht.  

De Ombudscommissie wijst burgers in deze fase de weg, zodat zij verder kunnen. Ook voor situaties 
waarin de Ombudscommissie (achteraf) niet de juiste instantie is of (mocht) blijken te zijn. Voorbeelden 
zijn het beantwoorden van vragen van burgers, burgers op weg helpen naar het juiste loket, of de 
gemeente vragen actie te ondernemen om problemen van burgers op te lossen. De Ombudscommissie 
loste (ook) in 2016 de meeste tot haar gerichte vragen, signalen en klachten op een informele manier 
op met een interventie of een doorverwijzing, zonder dat er daarna nog een formele klachtbehandeling 
plaatsvindt. Deze werkwijze sluit aan bij de wens van (leden van) de gemeenteraad21.  

Onze werkwijze is (mede) ingegeven vanuit het feit dat de Ombudscommissie een laatste redmiddel is 
voor burgers die veelal in een penibele situatie zitten. Om die reden nemen wij niet te snel aan dat wij 
niets voor de burger kunnen doen. Belangrijk daarbij vinden wij wel dat wij duidelijk maken wat burgers 
wel of juist niet van de Ombudscommissie kunnen verwachten. Zodat hier (achteraf) geen 
onduidelijkheid of teleurstelling kan ontstaan. De verwachtingen zijn namelijk, merken wij, vaak 
hooggespannen, terwijl die gezien de bevoegdheid en taak van de Ombudscommissie lang niet altijd 
kunnen worden ingelost.  

20 Tegen welke gedraging.  
21 Zie het verslag van de Raadscommissie BZ van 23 april 2014. 
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Fase 2: Klachtbehandeling; formeel én informeel: 
Een strikt onderscheid tussen een formele of informele aanpak van klachten is er niet. Een formele en 
informele aanpak van klachten staan niet tegenover (of-of) elkaar, maar naast elkaar (en- en). De 
Ombudscommissie is van oordeel dat bij de behandeling van klachten22 en verzoeken23 ten alle tijden 
zowel met inachtneming van de wettelijke normen uit hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, 
“Awb-conform” (formeel), als ook procedureel rechtvaardig (informeel) moet en kan worden gewerkt. 
Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht gaat namelijk uit van een klachtenprocedure waarin 
een informele en formele behandeling van klachten en verzoeken naast elkaar (kunnen) bestaan, elkaar 
opvolgen en elkaar aanvullen.  

Informeel: Interventie(s). 
Meestal heeft betrokkenen een voorkeur voor (eerst) een informele behandeling van zijn verzoek en 
volgt er na de informele klachtverkenning (fase 1) een interventie, als onderdeel van een informele 
behandeling van zijn verzoek (fase 2). De Ombudscommissie geeft de voorkeur aan eerst een 
informele behandeling van verzoeken, omdat uit onze ervaring blijkt dat dit goed is voor het herstel 
van vertrouwen van de burger in de gemeente. Bovendien past dit in de bedoeling van de wetgever, 
aangezien in de Wet Extern Klachtrecht, onderdeel van de Algemene wet bestuursrecht, verankerd is 
dat de Ombudscommissie bevoegd is in elk stadium van de klachtenprocedure te kunnen 
interveniëren, vanwege de de-juridiserende werking die daarvan uitgaat. Zoals gezegd heeft een 
burger vaak baat bij een oplossing door een interventie of een adequate doorverwijzing, waardoor 
problemen snel kunnen worden opgelost. Meer dan bij een formele behandeling van zijn klacht, 
uitmondend in een rapport en oordeel.  

Of een interventie en/of informele behandeling van het verzoek mogelijk is, is vaak afhankelijk van de 
mate van escalatie en bewegingsbereidheid van partijen. Deze interventie kan onder meer zijn een 
tweede telefoontje van de secretaris van de Ombudscommissie met partijen, een informeel (twee-) 
gesprek tussen klager en beklaagde of een informeel (drie-)gesprek tussen klager en beklaagde waarbij 
een onafhankelijke derde, dan wel (een delegatie van) de Ombudscommissie als gespreksleider 
optreedt. Dit informeel (drie-) gesprek heeft als doel: samen zoeken naar oplossingsrichtingen in het 
wederzijds belang.  

Formeel: Onderzoek. 
Het hangt van de - geïnformeerde -  keuze van partijen en/of het resultaat van de informele 
klachtafhandeling (interventies), alsmede de bevoegdheid van de Ombudscommissie af of een verzoek 
(verder) formeel in behandeling wordt genomen. Bijvoorbeeld als de burger uitdrukkelijk een oordeel 
van de Ombudscommissie wil en om die reden vraagt zijn klacht in onderzoek te nemen. In dat geval 
speelt vaak de wens om gelijk te krijgen (genoegdoening) een rol om te voorkomen dat het probleem 
niet nog een keer voorkomt met iemand anders. In de regel heeft de Ombudscommissie al veel werk 
verzet voordat het tot een onderzoek en oordeel komt. 

De Ombudscommissie is bevoegd de volgende verzoeken in onderzoek te nemen. 
 Afgeronde klacht door gemeente over een gedraging van (een ambtenaar of bestuurder van)

de gemeente.
 Klacht over interne klachtbehandeling gemeente.
 Klacht over de gemeente waarbij het van klager niet kan worden gevergd eerst een klacht in te

dienen bij de gemeente zelf.

In het geval de Ombudscommissie een verzoek in onderzoek neemt, zal de Ombudscommissie het 
verzoek (verder) – formeel - afhandelen conform artikel 9:30 e.v.van de Algemene wet bestuursrecht. 
De Ombudscommissie doet dan – formeel – onderzoek naar de klacht.  

Bij het begin van een onderzoek staan de volgende vragen centraal: 

 Was het optreden van de gemeente tegenover deze burger behoorlijk of niet?

 Wat mag je als burger in een geval als dit van de gemeente verwachten?

 Is klager zelf mede verantwoordelijk voor de fout, of voor het mislopen van de communicatie?

 Hoe kan het probleem voor deze burger worden opgelost?

22 Titel 9.1 Algemene wet bestuursrecht.
23 Titel 9.2 Algemene wet bestuursrecht.  
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 Is er een eindrapport nodig of gewenst?

 Wijst het klachtenonderzoek erop dat sprake is van een structureel probleem in de organisatie

zodat er op dit punt meerdere klachten van eenzelfde soort te verwachten zijn?

De Ombudscommissie hoort medewerkers van de gemeente en verzoeker in beginsel in elkaars 
aanwezigheid. Hiermee wordt, ons inziens, het meest recht gedaan aan het beginsel van hoor en 
wederhoor en het creëren van een mogelijkheid om vertrouwen tussen partijen te herstellen en te leren 
van klachten. In uitzonderingsgevallen kunnen verzoeker en de gemeente, op verzoek en met 
instemming van betrokkenen ook apart gehoord worden indien dit wenselijk en/of noodzakelijk is. In het 
verslagjaar 2016 is dit in een twee onderzoeken voorgekomen.  

De Ombudscommissie is tijdens haar onderzoek actief en niet lijdelijk. De Ombudscommissie stelt 
vragen, vraagt om informatie (mondeling of schriftelijk), is oplossingsgericht, neemt initatieven en laat 
partijen op elkaar reageren. 
Het feitenonderzoek door de Ombudscommissie wordt afgerond met een verslag van bevindingen24. 
Partijen mogen daar in de regel binnen twee weken op reageren, bijvoorbeeld als zij vinden dat de feiten 
niet kloppen. Deze reactie neemt de Ombudscommissie vervolgens mee in haar op te stellen 
eindrapport.  

Fase 3: Klachtafhandeling: 
Bij de formele afhandeling van het verzoek handelt de Ombudscommissie het verzoek vervolgens 
schriftelijk af met een rapport25 of brief. De Ombudscommissie geeft in haar eindrapport de klacht weer 
zoals deze voor het onderzoek geformuleerd is, de visies van verzoeker en de gemeente, de 
bevindingen van de Ombudscommissie alsmede daaarop gegeven reacties en een eindoordeel over de 
behoorlijkheid van de beoordeelde gedraging.  
De Ombudscommissie geeft in haar eindrapport in haar overwegingen en oordeel expliciet aan welke 
vereisten van behoorlijkheid de onderzochte gedraging getoetst is. Ook wordt hierbij aangegeven wat 
er al dan niet behoorlijk was aan de onderzochte gedraging en of dit aanleiding geeft voor een 
aanbeveling aan de gemeente.   
Met het oordeel in het eindrapport is de externe klachtafhandeling (finaal) geëindigd. Dit betekent dat 
de klager dit oordeel niet alsnog kan voorleggen aan een rechter of de Nationale Ombudsman. 

Openbaarheid (geanonimiseerde) rapporten. 
De Ombudscommissie maakt haar rapporten openbaar, door plaatsing van de rapporten op haar 
website. Ook neemt de Ombudscommissie in haar jaarverslag een samenvatting op van de individuele 
rapporten uit het betreffende verslagjaar.  
Om geen inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer, brengt de Ombudscommissie haar 
eindrapporten26 in geanonimiseerde vorm naar buiten en stelt de Ombudscommissie haar verslagen en 
rapporten zodanig op dat personen zoveel mogelijk niet te herleiden zijn, maar dat betrokkenen zich 
nog wel in het rapport (kunnen) herkennen.  

Openbaarheid dossiers. 
De dossiers van de Ombudscommissie zijn, vanuit haar onafhankelijke positie,  in principe niet 
openbaar. De Ombudscommissie is namelijk geen bestuursorgaan als bedoeld in de Wet openbaarheid 
van bestuur. Hiermee is de geheimhouding van de Ombudscommissie27 geborgd.  

Anonieme klachten. 
Wat verzoekers ons vertellen behandelen we vertrouwelijk. Dat betekent dat we het verhaal, niet zonder 
medeweten en toestemming van verzoeker aan de gemeente of aan anderen vertellen. We melden 
normaal gesproken wel de voor- en achternaam van verzoeker aan de gemeente, evenals een (globale) 
omschrijving van het verzoek. Wil verzoeker dat wij een onderzoek naar zijn verzoek starten, dan willen 
wij minimaal de voor- en achternaam van verzoeker weten. Hebben wij die niet, dan zal het verzoek 
door ons in beginsel niet verder inhoudelijk onderzocht worden.  

24 Als bedoeld in artikel 9:35 van de Algemene wet bestuursrecht.
25 Zoals bedoeld in artikel 9:36 van de Algemene wet bestuursrecht. 
26 En ook haar verslagen (van bevindingen).  
27 Wettelijk verandkerd in de artikelen 81 s Gemeentewet, 2:5 en 9:21 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Klachten over GGD Hart voor Brabant. 
Sinds 1 januari 2017 bestaat de klachtencommissie van de GGD niet meer, maar heeft de GGD op 
basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een klachtenfuntionaris en is de GGD 
aangesloten bij een landelijke geschillencommissie voor (zorg)klachten.  
De aansluiting bij de Ombudscommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch, als tweedelijns 
klachtinstantie is niettemin gehandhaafd. In het verslag jaar 2016 kreeg de Ombudscommissie voor het 
eerst te maken met een klacht over de GGD Hart voor Brabant. Na een “rondetafel”gesprek met alle 
betrokken partijen, hield de Ombudscommissie deze klacht aan vanwege andere gelijklopende 
(bestuursrechtelijke) procedures.  

Aanvullende rechtsbescherming bij kwijtscheldingsverzoeken stopt. 
De Ombudscommissie biedt aanvullende rechtsbescherming bij de behandeling van klachten over 
afgewezen verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Deze klachten kunnen niet aan 
de bestuursrechter worden voorgelegd, omdat hier nog de mogelijkheid geldt van administratief beroep 
bij de gemeente zelf.  
Genoemde aanvullende rechtsbescherming door de Ombudscommissie stopt evenwel op 1 januari 
201928. Vanaf dat moment geldt voor kwijtscheldingszaken een nieuw rechtsbeschermingsregime dat 
het voor burgers mogelijk maakt kwijtscheldingsklachten in het vervolg, na een bezwaarprocedure bij 
de gemeente, (wel) aan de bestuursrechter voor te leggen.   

Hoe was onze samenstelling in 2016?  
In 2016 waren lid van de Ombudscommissie: 

 de heer A.H.A,  Lensen, voorzitter van de Ombudscommissie. Benoemd tot 1 juli 2018.
 mevrouw J.C.M. van den Akker, plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie.

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

Vanaf september 2016 is de Ombudscommissie actief bezig geweest met het werven van drie nieuwe 
commissieleden, gelet op de maximale benoemingstermijnen van de leden Van den Akker, Verhoof en 
De Kort. De gemeenteraad benoemde per 1 april 2017 de volgende nieuwe leden: 

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

Het zittende lid, mevrouw A.A.Th Verhoof is voor de periode 1 april 2017 tot 1 januari 2018 door de 
gemeenteraad benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Ombudscommissie.  

Op onze website29 vindt u de nevenfuncties van de commissieleden. 

28 Door wijziging van artikel 26 van de Invorderingswet 1990. 
29 www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl  

http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/
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2. GESIGNALEERDE ONTWIKKELINGEN IN 2016.

Wat wij als Ombudscommissie zien, is het puntje van de ijsberg. Zowel wat goed gaat als wat niet goed 
gaat. In het verslagjaar 2016 heeft de Ombudscommissie een aantal ontwikkelingen in de gemeente  
’s-Hertogenbosch gesignaleerd die het verdienen om hier (kort) te bespreken.   

Responsieve gemeente. 
Voor burgers wordt de kwaliteit van overheidshandelen náást de inhoud, in toenemende mate bepaald 
door de manier waarop de gemeente met hen communiceert. Burgers willen dat de gemeente hen 
serieus neemt en eerlijk behandelt. Zij willen zich rechtvaardig behandeld weten.  
Burgers nemen tegenwoordig niet meer alles aan van de gemeente en zijn steeds mondiger. Het 
hebben van een (formeel) mandaat of een ambt bij een ambtenaar of bestuurder is niet meer voldoende 
voor (automatisch) vertrouwen in de gemeente. Dit vertrouwen moet in het proces verdiend worden. Dit 
vraagt om een andere – responsieve – houding en gedrag van de (ambtenaren van de) gemeente. In 
een responsieve gemeente luistert de gemeente actief en stelt de burger centraal in plaats van de 
regels. Verschuilen achter de regels kan niet (meer) en geeft de burger alleen maar het gevoel van een 
formalistische en bureaucratische overheid.  

Schulden en armoede. 
De gemeente verwacht veel van haar burgers. Echter niet iedereen kan aan die verwachtingen voldoen. 
Mensen die niet in het plaatje (“systeem”) passen lopen geregeld vast in hun relatie met de gemeente. 
Het uitgangspunt van de wetgever in veel wetten dat de burger zelfredzaam is, rationeel handelt en 
beschikt over alle informatie, gaat niet op. Veel burgers zijn niet zelfredzaam.   
Zeker niet in stresssituaties, bijvoorbeeld bij schulden30. Er is aldus een behoorlijk verschil tussen wat 
de wetgeving en beleid van burgers verwachten en wat zij aankunnen, stelt de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR). Het is dan ook niet vreemd dat veel burgers, vanwege deze 
(landelijke) regelgeving die de gemeente uitvoert, vast lopen, bijvoorbeeld na een onvoorziene 
omstandigheid als het verlies van hun baan. Dit gaat veelal gepaard met emoties van frustratie en 
spanningen. Ook kan dit ertoe leiden dat voor deze burgers drempels worden opgeworpen en zij worden 
uitgesloten van voorzieningen en gemeentelijke diensten31. Onvoldoende zelfredzaam is een van de 
redenen waarom mensen in grote financiële problemen terecht komen. En problemen met de gemeente 
(en andere overheden) worden ingewikkelder, want zijn vaak stapelbaar.  

Dit beeld komt terug in de klachten en signalen die de Ombudscommissie behandelde over 
schuldhulpverlening over 2016. Deze klachten bij de Ombudscommissie speelden in een tijdspanne van 
gemeentelijke bezuinigingen en economische crisis, welke ook in genoemde situaties een rol speelden. 
In 2016 constateerde de Ombudscommissie drempels voor toelating tot het schuldhulpverleningstraject, 
te weinig maatwerk, te lange doorlooptijden, slechte bereikbaarheid, grote wisseling van 
contactpersonen (die elkaar tegenspreken) en gebrek aan rechtsbescherming. Hierover is de 
Ombudscommissie bezorgd omdat financiële problemen alleen maar groter worden als mensen niet 
snel en adequaat uit de problemen  en schulden geholpen worden. Hierdoor nemen ook 
maatschappelijke kosten (uithuiszetting, bijzondere bijstand etc.) toe. De gemeente moet op dit punt het 
burgerperspectief nog meer centraal stellen.  

Daar staat tegenover dat de afdeling Belastingen en Schulddienstverlening afspraken hun 
informatieverstrekking (voortaan) op elkaar af te stemmen als iemand met schulden (ook) om 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vraagt. De afdeling Schulddienstverlening bleek 
daarnaast bereid in voorkomende gevallen een vast contactpersoon aan te wijzen voor burgers die 
vastliepen en mee te willen (blijven) denken in oplossingen.  

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil verder armoede en schuldenproblematiek veel vroeger herkennen 
én aanpakken32. Niet in de laatste plaats omdat zij vaak gepaard gaan met andere problemen, 
bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en werk. Het “Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij” moet 
in 2017 tot concrete resultaten leiden om in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat problemen 
verergeren.  

30 Rapport “Eigen schuld? Een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden”, van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) d.d. 30 juni 2016, het rapport “Aanpak problematische schulden” van de Algemene 
rekenkamer d.d. 30 juni 2016, het rapport “Burgerperspectief op schuldhulpverlening” van de Nationale Ombudsman d.d. 11 mei 
2016. En het WRR rapport van 24 april 2017 “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid”.  
31 Jaarverslag Nationale Ombudsman 2016, p. 4.  
32 Begroting 2017. 



14 

Privacy. 
Burgers maken zich zorgen over de wijze waarop binnen met name het sociaal domein en in sommige 
gevallen ook door medewerkers van het GCC, met privacygevoelige gegevens wordt omgegaan, zo 
bleek ons ook weer in 2016 uit de ons voorgelegde vragen, signalen en klachten. De Ombudscommissie 

ontving onder andere signalen van aanvragers om bijstand die zich zelfs onder druk gezet voelden bij een 
aanvraag tot een uitkering op grond van de Participatiewet. Zij gaven hierdoor toch maar alle gevraagde 
(medische) informatie aan de betrokken, daartoe niet bevoegde, ambtenaar uit angst dat zij anders geen 
uitkering zouden ontvangen.  

Niet iedereen deelt graag informatie over zijn leven of geeft expliciet toestemming voor het verwerken 
van zijn of haar persoonsgegevens, maar dat wordt bij een aanmelding bij een wijkteam of voor het 
verkrijgen van een bijstandsuitkering vaak wel verwacht. Ook kan het zijn dat een sociaal rechercheur 
in een onderzoek naar mogelijke bijstandsfraude, op goede gronden, persoonlijke gegevens opvraagt 
bij derden33.  
Belangrijk is en blijft dan dat de uitvraag van informatie moet voldoen aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens en proportioneel moet zijn34. Zeker bij eenvoudige hulpvragen is het lang niet altijd 
nodig om zoveel persoonsgegevens te verzamelen en vast te leggen als nu in sommige gevallen gebeurt, 

denkt de Ombudscommissie. Bij burgers bestaat hier vaak onduidelijkheid over. Om die reden moet de 
gemeente betrokkene(n) helder informeren en uitgebreid(er) motiveren waarom het opvragen van informatie 
voldoet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.  

De Ombudscommissie sluit niet uit dat de (ambtenaren van de) gemeenten zelf ook niet altijd precies weten 

wat zij nodig hebben en daarom voor de zekerheid gewoon alle stukken opvragen. Mede gelet hierop blijft 
privacy een onderwerp dat de aandacht heeft en houdt van de Ombudscommissie.  

Privacy heeft ook in toenemende mate de aandacht van de gemeente. Per 1 oktober 2016 is bij de 
gemeente de functie van privacy officer ingevuld. De opdracht bestaat onder meer uit het 
gemeentebreed adviseren over gegevensbescherming, de daarbij behorende beleidsontwikkeling en 
de praktische uitvoering. Dat is een goede zaak vindt de Ombudscommissie en daar is ook behoefte 
aan. Bovendien past dit in binnen de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2018 
van toepassing is35.  

Klachtbehandeling in het sociaal domein. 
Uit klachten en signalen maakt de Ombudscommissie op dat niet alle burgers binnen het sociaal domein  
hun weg weten te vinden wanner zij problemen ervaren. Dit komt door onduidelijk over de vraag wie 
waar precies verantwoordelijk voor is, de zorginstelling of het wijkteam van de gemeente? Ook komt het 
voor dat burgers niet op de hoogte zijn van genomen besluiten waartegen zij bezwaar hadden kunnen 
instellen.   

Net als vorig jaar constateert de Ombudscommissie dat er in het verslagjaar niettemin relatief weinig 
klachten werden ingediend in het sociaal domein. De vraag die hieruit volgt is waarom burgers weinig 
gebruik maken van de mogelijkheid een klacht in te dienen om hun problemen te uiten. De verklaringen 
die de Nationale Ombudsman36 noemt zijn: 

 burgers zijn bang voor de gevolgen die het indienen van een klacht heeft voor hun verdere 
verhouding tot de gemeente of uitvoeringsinstantie.

 burgers zijn onvoldoende bekend met het recht dat zij hebben op het indienen van klachten, 
zeker wanneer zij te maken hebben met verschillende dienst- en hulpverleners.

 De gedigitaliseerde dienstverlening levert een complicerende factor op.
 Burgers hebben onvoldoende vertrouwen in een onafhankelijke klachtbehandeling en

beoordeling van hun klacht na een eerder ontstaan conflict.

Wat de Ombudscommissie herkent is dat er bij diverse burgers het gevoel leeft dat wanneer men een 
klacht indient, dit op een later moment wel eens een negatieve weerslag zou kunnen hebben op verdere 
bejegening of beslissingen. Echter, er speelt meer.  

33 Zie het rapport van de Nationale Ombudsman 2017/026.  
34 Zie het rapport van de Ombudsman Rotterdam “Hemd van het lijf” d.d. 31 januari 2017. 
35 Deze Verordening geldt in de gehele Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. 
36 Rapport van de Nationale Ombudsman, 2017/035.  
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Voor de burger is het soms ook moeilijk te verwoorden waar zijn klacht precies over gaat: enkel over 
een feitelijke handeling van een ambtenaar of (tevens) over de inhoud van een beschikking van de 
gemeente? Het op een juiste (juridische) grondslag formuleren van zijn ongenoegen is voor veel burgers 
een moeilijke en drempelverhogende vertaling. Als een burger zowel ontevreden is over de inhoud van 
de beslissing als over het handelen van de betreffende medewerker moet hij dan ten aanzien van de 
beslissing een bezwaarschrift indienen en ten aanzien van de feitelijke handeling een klacht? Dit 
onderscheid is niet voor iedereen voldoende duidelijk. Ook niet altijd bij klachtbehandelaars van de 
gemeente, constateert de Ombudscommissie.  

En wanneer kan de burger een klacht indienen bij de Ombudscommissie? Wij horen nog (te) vaak van 
burgers dat zij niet actief door de gemeente gewezen zijn op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij 
de Ombudscommissie. De gemeentelijke website ontbeert op dit punt adequate informatie, zowel over 
de interne klachtenprocedure als ook over de (mogelijkheid van een) procedure bij de 
Ombudscommissie.  

De bedoeling was dat door de decentralisatie niet meer langs verschillende wetten werd gewerkt en dat 
via 'ontschotting' tot integrale oplossingen zou worden gekomen. Maar deze integrale aanpak is helaas 
niet doorgezet in de regeling van de klacht- en bezwaarbehandeling. Er is (nog) geen sprake van 
integrale geschilbeslechting, waardoor de kans (blijft) bestaan dat burgers in een juridisch doolhof 
terecht komen. Het systeem van rechtsbescherming is daarmee niet burgergericht en ontoegankelijk 
(geworden).  

Rechtsbescherming burgers onder druk. 
Waar de Ombudscommissie in het verslagjaar 2016 onder meer tegenaan liep is dat in geval van 
besluiten tot afwijzing, het niet in behandeling nemen en beëindiging van schuldhulpverlening, ten 
onrechte geen rechtsmiddelen open stonden voor de burger, waardoor in één van de zaken die de 
Ombudscommissie in onderzoek nam de burger rechtsbescherming werd onthouden.  
Daarnaast staat de rechtsbescherming van burgers in het sociaal domein (nog meer) onder druk3738. 
De Algemene wet bestuursrecht is namelijk niet ingericht op klachten over uitbestede gemeentelijke 
taken. Klachten in het sociaal domein over het toekenningsbesluit van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp 
zijn vaak sterk verweven met het onderzoek (“keukentafelgesprek”) dat daaraan vooraf ging. De 
gemeente laat de behandeling van klachten die gaan over de gecontracteerde instelling, die de 
huishoudelijke hulp levert bijvoorbeeld, over aan deze instelling. Daarvoor kan de burger in beginsel 
niet bij de gemeente terecht. Dit betekent dat de burger bij verweven klachten of problemen niet op één 
adres terecht kan om zijn klacht of probleem te adresseren. Ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch is 
dit het geval, zo bleek de Ombudscommissie uit aan aantal signalen die zij kreeg.  

In het ergste geval moet een burger in beroep bij de bestuursrechter tegen (bijvoorbeeld) een afwijzend 
besluit voor een elektrische fiets, een procedure bij de burgerlijke rechter tegen de vormgeving van het 
keukentafelgesprek, een klachtprocedure bij de Ombudscommissie tegen het handelen van de 
gemeente, een procedure bij de burgerlijke rechter tegen het handelen van de gecontracteerde 
instelling, en een klachtprocedure tegen die instelling volgens de regels die voor die instelling gelden. 
Echter, in geen van de procedures kan het hele geschil aan de orde komen en er is sprake van 
gefragmenteerde en duurdere rechtsbescherming voor de burger. 

Wat de Ombudscommissie heeft ervaren is dat er ook in een ander opzicht juridisering op de loer ligt. 
De rechtsbescherming voor burgers in het sociaal domein (Wmo39) is “naar achteren” geschoven. Pas 
na een melding van een behoefte aan zorg en het verslag van het keukentafelgesprek kan de burger 
een aanvraag doen. Tegen de beslissing op deze aanvraag kan een burger (pas) in bezwaar en beroep. 
Echter, in sommige gevallen wordt volstaan met de (mondelinge) conclusie na het keukentafelgesprek 
dat al dan niet aanspraak op hulp bestaat maar wordt hierover – door de gemeente – geen formeel 
besluit genomen. Hiermee wordt voor de burger het recht om bezwaar te maken ingeperkt.  

37 Zie o.a. M. Scheltema, Uitbesteding van overheidstaken; wegbestemmen van rechtsbescherming? NTB 2016/49 en 

M. Scheltema, De burger in de rechtsstaat, Alice in Wonderland? NTB 2016/33.
38 Zie ook B.J. van Ettekoven, “Herrie rond de keukentafel” Over de Wmo en maatschappelijk adequate rechtsbescherming, NTB

206/050.
39 Hiermee wijkt de rechtsbescherming in de Wmo af van die van de Algemene wet bestuursrecht, waarin op basis van een

aanvraag een beschikking wordt genomen.
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Daarnaast ontving de Ombudscommissie signalen en klachten van burgers aan wie de toegang 
onthouden werd tot voorzieningen, vanwege onjuiste rechtsbescherming bij schuldhulpverlening en 
Participatiewet doordat mondelinge besluiten niet geformaliseerd werden in schriftelijke, voor bezwaar 
en beroep vatbare, besluiten.  

Gelet op deze huidige regelgeving is het eens en te meer belangrijk burgers zo goed mogelijk te 
informeren en een luisterend oor te bieden voor hun problemen. Dat vermindert de behoefte aan 
juridische procedures ook mogelijk. Een burger die zich echt serieus genomen voelt, is vaak ook bereid 
veel te accepteren.  

De Ombudscommissie vindt het gelet op het voorgaande belangrijk dat burgers zich, zeker in tijden van 
bezuinigingen en ingrijpende beleidsveranderingen, goed behandeld voelen en dat zij weten waar zij 
met hun hulp- of zorgvraag naartoe moeten. En dat de gemeente eventuele problemen adequaat en 
voortvarend (blijft) oppakken.  

Interne klachtbehandeling.  
In 2016 bleken, ook in het intern klachtrecht, ook nog een aantal andere zaken die aandacht behoeven: 

 Klachtherkenning. Ook signalen van knelpunten of problemen zijn aan te merken als klacht40. 
In de praktijk bleek de klachtherkenning lang niet altijd op orde. In sommige gevallen worden 
naar aanleiding van uitingen van ongenoegen, meldingen of signalen eerst gesprekken gevoerd 
met de klager waarbij gezamenlijk gekeken wordt naar een oplossing. Pas als dat niet lukt en 
de klacht volgens de formele (interne) procedure in behandeling genomen wordt, is er in de 
ogen van de gemeente sprake van een klacht. De burger loopt hierdoor rechtsbescherming mis 
en de gemeente ontneemt zichzelf de kans om ook van deze klachten te leren.

 Klachtregistratie. Tegelijkertijd registreert de gemeente klachten vaak pas als een informele 
oplossing niet mogelijk is. Dat vermindert niet alleen het aantal klachten, maar zeker ook het 
inzicht in de aard en aanleiding van de klachten.

 Onafhankelijkheid klachtbehandelaar. Op grond van artikel 9:7 Awb moet de 
klachtbehandelaar, gedurende het gehele klachtproces, onbevooroordeeld (neutraal) handelen. 
In de praktijk blijkt het nogal eens moeilijk om handelingen van collega’s volstrekt neutraal te 
beoordelen, omdat de klachtbehandelaar zijn collega niet wil “afvallen” of omdat de 
klachtbehandelaar zijn eigen oordeel (te veel) laat prevaleren. Burgers zijn in geval van klachten 
– zeker in conflictueuze situaties – op zoek naar een neutrale behandelaar van hun klacht.

 Gebrek aan hoor en wederhoor. In niet alle gevallen werden klager en/of beklaagden gehoord
over de klacht, konden zij op elkaar reageren, dan wel werd een verslag van het horen gemaakt. 

 Andere Aanpak (informele klachtbehandeling). Doel en werkwijze van het eerste telefoontje 
door de klachtbehandelaar na binnenkomst van de klacht en het informeel overleg binnen de 
gemeente lopen sterk uiteen en lijken vrijblijvend. Er zijn, voor zover bekend, geen eenduidige 
organisatienormen dat standaard gebeld wordt na binnenkomst van de klacht, zo ja binnen 
welke termijn. Als een informeel gesprek niet tot een oplossing leidt wordt klager vervolgens 
niet altijd actief op de mogelijkheid gewezen de formele klachtenprocedure te hervatten/alsnog 
te doorlopen, waarbij hij wordt gehoord en een schriftelijke afdoening van zijn klacht ontvangt.
Bij de Andere Aanpak van klachten door de gemeente zijn de status en de herkenbaarheid van 
het (telefoon-)gesprek knelpunten. Ten eerste is het soms voor burgers niet duidelijk of en zo 
ja dat zij een informeel gesprek voeren, dan wel (telefonisch) “gehoord” worden over hun klacht 
en wat dit precies inhoudt. Zij voelen zich niet voldoende voorgelicht, omdat zij vooraf vaak niet 
weten wat zij van het gesprek kunnen verwachten. Ten tweede weten veel burgers niet altijd 
wat zij zich bij een Andere Aanpak gesprek (informeel overleg) moeten voorstellen en welke 
verwachtingen en consequenties zij aan dit gesprek moeten verbinden.

 Verwijzing naar de Ombudscommissie op de gemeentelijke website ontbreekt. Dit doet afbreuk

aan de bekendheid en kenbaarheid van de Ombudscommissie, waardoor burgers mogelijk 

rechtsbescherming mis lopen.

 Interne klachtenregeling ontbreekt op de gemeentelijke website. Burgers worden nu niet 

(vooraf) geïnformeerd over de wijze waarop de gemeentelijke klachtbehandeling plaatsvindt.

40 Rapport Nationale Ombudsman 207/035. 
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Wijzigingen in het klachtrecht. 
Komende jaren gaan er (mogelijk) veranderingen plaatsvinden in het klachtrecht die van invloed zijn op 
zowel  intern als extern klachtrecht en daarmee op de bevoegdheid van de Ombudscommissie.  

Dit zijn: 
(1) De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is in reikwijdte beperkt tot de

zorgdomeinen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Er ligt een
motie bij de Tweede Kamer41 om ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
Jeugdwet onder het domein van de Wkkgz te laten vallen. Na de evaluatie van de Jeugdwet en
Wmo in het najaar 2017 wordt een kabinetsstandpunt verwacht.

(2) (Wets)voorstel integrale geschilbeslechting. Het wetsvoorstel is bedoeld om via een wijziging
van de Awb te komen tot oplossingen voor de gefragmenteerde rechtsbescherming die na de
decentralisaties is ontstaan. Het voorstel bepleit in beginsel dat de gevallen waarin binnen het
sociaal domein integraal bestuur tot uitgangspunt wordt genomen onder de nieuwe regeling
gaan vallen. In het wetsvoorstel wordt integraal bestuur gevolgd door integrale
geschilbeslechting, allereerst bij de gemeenten zelf en daarna bij de bestuursrechter en bij de
Ombudscommissie.

(3) Motie Dik-Faber en Bergkamp42. In deze motie wordt gewezen op door enkele gemeenten
ingestelde, onafhankelijke zorgombudsfuncties. Met het verzoek aan de regering te bevorderen
dat op gemeentelijk, dan wel regionaal niveau een zorgombudsfunctie wordt ingericht. De
regering wordt tevens gevraagd te onderzoeken op welke manier de expertise van lokale
ombudsmannen en – vrouwen versterkt kan worden zodat hun slagkracht wordt vergroot en de
positie van hulpvragers binnen het sociaal domein wordt verstevigd.
De Nationale Ombudsman is hierover met verschillende gemeenten in gesprek. Het is, naar het
oordeel van de Nationale Ombudsman, namelijk niet mogelijk43 om twee ombudsfuncties naast
elkaar te laten bestaan. Op dit punt sluiten wij ons aan.

41 Motie van het lid Don d.d. 29 september 2015. 
42 Motie Dik-Faber en Bergkamp, 19 mei 2016, Kamerstuk 23235 nr. 160, Tweede Kamer, Vergaderjaar 2015-2016.  
43 Op grond van artikel 1a Wet Nationale Ombudsman, 9:17 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 81p en 81q 

Gemeentewet.  
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3. HERSTEL VAN VERTROUWEN.

De Ombudscommissie ziet herstel van vertrouwen en het leren van klachten als de belangrijkste functies 

van het klachtrecht. Om die reden wordt op deze beide thema’s in de komende twee hoofdstukken 

nader ingezoomd.  

3.1.  Procedurele rechtvaardigheid. 
Een burger, en dus ook een klager, wil het gevoel hebben dat de gemeente hem serieus neemt en 
begrip heeft voor zijn of haar persoonlijke situatie (respect) . Dat hij of zij als persoon, en niet als 
nummer, behandeld wordt en dat naar hem of haar wordt geluisterd (voice). De mate waarin participatie 
en directe beïnvloeding mogelijk is, is voor burgers steeds meer van belang44. Zeker als het gaat om 
zaken in de directe leefomgeving van burgers.  

Ook van belang is dat de gemeente de burger “meeneemt” in het proces en vertelt hoe een procedure 
loopt (explanations) en niet veronderstelt dat dit bij de burger wel bekend is of moet zijn. Bijvoorbeeld 
door duidelijk te maken waarom bepaalde vragen aan hem gesteld worden ter vaststelling van het recht 
op bijstand of waarom bepaalde gegevens, als bankafschriften of medische gegevens, worden 
opgevraagd. Dit leidt tot acceptatie van het besluit en tot een meewerkende houding bij de betreffende 
burger. En tot herstel van vertrouwen van de burger in de gemeente. Handelt de gemeente echter niet 
procedureel rechtvaardig dan kan dit gevoelens van uitsluiting, weerstand en daarmee tot klaaggedrag 
leiden. En daarmee tot conflicten. Ook kan het wantrouwen en de achterdocht van de burger groeien. 
Zeker als burgers eerder negatieve ervaringen hadden met een overheidsinstantie.  

Het goede nieuws is dat de gemeente naar het oordeel van de Ombudscommissie altijd zelf positief 
invloed kan hebben op het procedureel rechtvaardig behandelen van burgers, zowel in woord, daad als 
geschrift. En daarmee positief bij kan dragen aan zijn gevoel rechtvaardig behandeld te zijn door de 
gemeente. Door vanaf de start te investeren in het wegnemen van onzekerheid en wantrouwen bij de 
burger. Dit geldt zeker ook voor bezwaar- en klachtbehandeling45, aangezien bezwaar- en 
klachtprocedures nog altijd slecht gewaardeerd worden46. Uit recent onderzoek van het Hague Institute 
for Innovation of Law (HiiL)47 blijkt dat het vertrouwen in juridische procedures zelfs afneemt zodra 
burgers er ervaring mee opdoen. Reden temeer om te (blijven) investeren in procedurele 
rechtvaardigheid, vindt de Ombudscommissie, bijvoorbeeld door ervoor te kiezen de burger (ook) een 
informele en persoonlijke behandeling van klachten aan te bieden, naast de formele klachtenprocedure. 
Waarbij in veel gevallen met een informele behandeling van de klacht snel een oplossing kan worden 
gevonden voor het achterliggende probleem48 en een (verdere) formele procedure kan worden 
voorkomen. Een juridische benadering of behandeling biedt deze oplossing daarentegen veelal niet 
omdat juridische regels vaak niet aansluiten bij de achterliggende problemen en de te vinden 
oplossingen. Om die reden is de Ombudscommissie in beginsel positief over de Andere Aanpak in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch bij klachten. De Ombudscommissie ontving hierover meerdere positieve 
signalen van burgers, vooral indien dit contact snel en persoonlijk was. Het gaat er daarbij echter wel 
om dat de burger zelf een geïnformeerde keuze maakt voor ofwel een informele dan wel een formele 
behandeling van zijn klacht. Zonder dwang of sturing vanuit de gemeente. De gemeente moet de burger 
actief over deze keuze informeren en deze keuze niet zelf – voor de burger – maken, bijvoorbeeld door 
automatisch en standaard klachten (eerst) alleen informeel te behandelen. Het zelf invloed kunnen 
uitoefenen op de manier waarop de klacht behandeld wordt, blijkt namelijk de grootste impact te hebben 
op de uiteindelijke waardering van de burger voor de behandeling van zijn klacht49. 
Bij een informele behandeling van de klacht is het bovendien van belang dat er tussen de betrokken 
partijen overeenstemming bestaat over die behandeling. Partijen moeten daarover duidelijke 
afspraken maken, zowel bij de start als bij de afronding van de klachtprocedure.  

44 “Het vertrouwen van ambtenaren in burgers”, drs. Emilie Röel.  
45 Een voorbeeld van procedureel rechtvaardige behandeling  is de bezwarenprocedure van de onafhankelijke 
bezwarencommissie Leiden e.o., Serviceopunt 71.  
46 Op grond van de evaluatie Wet intern klachtrecht, 2007.  
47 Rapport “Menselijk en rechtvaardig – Is de rechtsstaat er voor burgers?” d.d. 3 mei 2017.
48 Zie ook www.prettigcontactmetdeoverheid.nl 
49 Zie de bijdrage van Lynn van der Velden in Laemers & Brenninkmeijer 2010, p. 86.  
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Juist omdat een informele behandeling van de klacht tot gevolg kan hebben dat de formele 
klachtenprocedure niet (verder) zal worden gevolgd en de klager om die reden niet (meer) wordt 
gehoord over zijn klacht en/of geen inhoudelijk oordeel (gegrond of ongegrond) meer krijgt over de 
klacht.  

Vanuit consistentie en transparantie is het belangrijk dat de gemeente gemaakte afspraken in informeel 
overleg schriftelijk vastlegt en ook de mededeling dat de gemeente ervan uitgaat dat de klacht naar 
tevredenheid is afgehandeld50. Het oordeel van de klager, en niet dat van de gemeente. Op dat punt is 
doorslaggevend of de klager tevreden is met de gevonden oplossing na een informele behandeling. En 
dus ook of de formele behandeling van de klacht wel of niet nog gewenst dan wel vereist is.  

De Ombudscommissie vindt het belangrijk, gelet op het vereiste van fair play, dat de burger zijn 
procedurele kansen maximaal kan benutten en dat (dus) vooraf duidelijkheid bij de klager bestaat51 wat 
de informele behandeling inhoudt, wat dit betekent voor de behandelduur en afhandeling van zijn klacht 
en dat hij bij de afronding van de informele klachtbehandeling actief gewezen wordt op de mogelijkheid 
om (alsnog) zijn klacht formeel behandeld te hebben en gehoord te worden. 
Een informele behandeling mag er naar het oordeel van de Ombudscommissie nimmer toe leiden dat 
de klager zich onder druk gezet voelt om in te stemmen met het afzien van een formele behandeling 
van zijn klacht. De formele procedure blijft – ook na een informele behandeling – open staan voor de 
klager. De Ombudscommissie ontving niettemin signalen van burgers dat zij (wel) onder druk gezet 
werden in te stemmen met een informele afhandeling van de klacht.  

3.2. Houding en gedrag. 
Veel burgers weten niet wat ze mogen verwachten van de gemeente in een juridische procedure52 en 
waar ze (op basis van het systeem) recht op hebben. Zij zijn hier vaak onzeker over. In de praktijk gaan 
burgers af op hun contact met ambtenaren als bron van informatie op basis waarvan zij zich een oordeel 
vormen over de gemeente (sense making). Dit is waarom een goede vertrouwensrelatie tussen 
ambtenaren en burgers er zo toe doet. Ook bij klachtbehandeling. Het professioneel behandelen van 
klachten vergt motivatie, kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het klachtrecht, maar 
ook steun en visie vanuit het hoger management. 

Naast vereiste inhoudelijke (juridische) kennis, zijn houding en vaardigheden van ambtenaren cruciaal 
voor een goed contact met burgers en hun beleving van procedurele rechtvaardigheid. Dit vraagt om 
een persoonlijke, open, onbevangen, onbevooroordeelde en geïnteresseerde oplossingsgerichte 
houding van de ambtenaar en vereist daarnaast een aantal communicatie- en 
conflicthanteringsvaardigheden. Niet alleen in woord maar ook op schrift. Belangrijk daarbij is dat de 
klachtbehandelaar naar alle partijen toe in zijn onpartijdigheid “rolvast” is.  

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat 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. De gemeente  
’s-Hertogenbosch werd op 9 november 2016 door het Nationale Business Succes Award Instituut 
(NBSA) zelfs gekozen tot best presterende werkgever 2016 in de gemeentebranche, onder andere 
vanwege haar grote klant- en servicegerichtheid.  

Partijdig en/of onprofessioneel? 
Niettemin gaven burgers in 2016 meerdere keren in signalen, vragen en klachten aan dat zij de houding 
van klachtbehandelaren of (andere) ambtenaren van de gemeente als partijdig en/of onprofessioneel 
hadden ervaren. Hiervoor waren verschillende redenen. Soms was er in de beleving van de klager 
sprake van “rolvermenging” doordat de klachtbehandelaar in diens optiek zowel als klachtbehandelaar 
als verdediger van de beklaagde optrad53. Ook vonden klagers dat de klachtbehandelaar, in de beleving 
van de klager, te dicht bij de beklaagde stond of teveel vasthield aan het (eerder) ingenomen standpunt 
van de gemeente. Een klachtenprocedure werd daarmee in hun ogen “zinloos”.  

50 Als bedoeld in artikel 9:5 Awb.  
51 Zie ook het rapport van de Nationale Ombudsman 2017/053.  
52 Bijvoorbeeld een bezwaar-, klacht of schadeprocedure. Maar ook een aanvraag om een Wmo voorziening, kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen etc.  
53 Zie ook het rapport van de Nationale Ombudsman 2017/026.  
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Soms ontstond een gevoel van partijdigheid indien de gemeente niet transparant was over de stappen 
die zij zette bij de informele klachtbehandeling, kreeg de klager het gevoel dat hij van formele 
klachtafhandeling werd afgehouden, of voelde hij zich in woord (en geschrift) niet neutraal behandeld. 
De gemeente als “slager die zijn eigen vlees keurt”. In de bespreking van onze individuele rapporten in 
hoofdstuk 6 gaan wij hier nader op in.  

Wat ook de oorzaak van een conflict is, van belang is dat de gemeente een de-escalerende rol speelt. 
Los van de rol die de burger(s) zelf in het conflict spelen, ziet de Ombudscommissie dat de gemeente 
soms zelf bijdraagt aan escalatie van een conflict wanneer zij een strikt procedurele en juridische 
benadering van het conflict kiest, dan wel niet voortvarend handelt door overschrijding van termijnen of 
het niet reageren op vragen in brieven of mails.  

Daar staat tegenover dat niet alle klagers een reële verwachting hebben van de klachtbehandeling.  
Belangrijk is daarom in het eerste (persoonlijke) contact actief verwachtingen uit te vragen en waar 
nodig bij te stellen. Hiermee kunnen teleurstellingen (achteraf) worden voorkomen. 

Kwetsbare burgers in sociaal domein. 
Dit laat onverlet dat ook burgers zelf bij kunnen dragen aan escalatie van een conflict. In het verslagjaar 
kwam de Ombudscommissie een aantal gevallen tegen van grensoverschrijdend gedrag bij klagers en 
stelde, waar nodig, een grens. Het ging in die gevallen vaak om (ongemotiveerde) beschuldigingen en 
kwetsende uitlatingen richting ambtenaren.  
Daarnaast zag de Ombudscommissie een toename van frustratiegedrag bij klagers in de vorm van 
boosheid en verdriet vanuit wanhoop en frustratie. Vaak gekoppeld aan de (financiële) situatie waarin 
mensen zich bevonden.  

Hierbij wil de Ombudscommissie niet onvermeld laten dat wetgeving die de gemeente, van rijkswege, 
uitvoert ook bij kan dragen aan deze gevoelens van onmacht en frustratie bij burgers. Met de komst van 
de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid zijn plichten voor onder andere bijstandsgerechtigden 
namelijk flink aangescherpt. Er moet worden gewerkt voor een uitkering, die in veel gevallen lager is 
dan voorheen. Participatie is voor veel bijstandsgerechtigden synoniem geworden voor dwang54. 
Mensen voelen zich niet of onvoldoende serieus genomen. Juist ook als het gaat om arbeidsre-
integratietrajecten of schuldhulptrajecten kunnen burgers zich door ambtenaren of uitvoerders in hun 
waardigheid of privacy geschonden voelen omdat zij – vaak ongewild - veel persoonlijke (financiële en 
medische) gegevens met de gemeente moeten delen alvorens in aanmerking te kunnen komen voor 
hulp. Doen zij dit niet, dan krijgen zij ook geen hulp.  

Regelmatig bevinden burgers met een zorgvraag in het sociaal domein zich in een afhankelijke en/of 
kwetsbare posities. Zij zijn (langdurig) werkloos, zij hebben gezondheidsproblemen, verstoorde 
gezinsverhoudingen en/of (opvoed)problemen met hun kinderen. Een onbevooroordeelde, 
oordeelsvrije, gelijkwaardige en respectvolle bejegening door ambtenaren is van belang voor de 
vertrouwensrelatie tussen burger en overheid, maar zo wordt dat lang niet altijd gevoeld. Belangrijk (blijft 
het) daarom op het proces te investeren, aangezien vertrouwen in het proces zelf verdiend moet 
worden.  
“Door op een passende en oplossingsgerichte manier contact te hebben met burgers en bedrijven, 
kunnen overheden verbinding maken tussen hun eigen bureaucratische organisaties en de 
buitenwereld. De invoering van deze manier van werken is soms lastig, maar uiteindelijk niet zo 
ingewikkeld. Als de top van een organisatie zich in woord en daad achter dit streven schaart is de rest 
een kwestie van uitvoering. Andere aansturing, opleiding, inrichting van werkprocessen, regels en 
procedures volgen logischerwijs”55.  

Toonzetting (standaard-) brieven 
Net als vorig jaar constateert de Ombudscommissie, op basis van signalen, klachten en vragen, dat met 
name bijstandsgerechtigden en deelnemers aan schuldhulptrajecten, brieven die zij van de gemeente 
ontvingen, als dreigend en directief hebben ervaren.  

54 “Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein (2016)”, o.a. Gijsbert Vonk.
55 Aldus het advies van de Raad openbaarheid van bestuur, “hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en 
burger (juni 2014), waaraan de Ombudscommissie ook inhoudelijk bijdroeg.  
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De Ombudscommissie constateert dat de gemeente in deze brieven nog steeds (standaard) opsomt 
welke verplichtingen de bijstandsgerechtigde of schuldenaar heeft, op straffe van korting op hun 
bijstandsuitkering, buiten behandeling stellen van de aanvraag dan wel het beëindigen van het 
schuldhulptraject. Ongeacht of dit noodzakelijk of van toepassing is. Hier gaat voor burgers een gevoel 
van onmacht, dwang en drang vanuit.  

Uitleg over waarom bepaalde stukken worden opgevraagd of verplichtingen worden opgelegd wordt, 
anders dan verwijzing naar wettelijke bepalingen, veelal (nog steeds) niet gegeven in deze brieven, 
constateert de commissie. Ook van een persoonlijke benadering in genoemde brieven is in de regel 
geen sprake. Dit is een gemiste kans vindt de Ombudscommissie. Klagers geven aan dat zij zich 
hierdoor niet serieus en wantrouwend en soms zelfs als crimineel behandeld voelen door de gemeente 
en dat zij zich daarom wenden tot de Ombudscommissie. Dit kan en moet (nog) beter volgens de 
Ombudscommissie. Temeer omdat dit (koud) conflictgedrag van de overheid mogelijk leidt tot escalatie 
en frustratie bij burgers. Ook hier heeft de gemeente dus zelf invloed op.  

Defensieve of verdedigende reactie gemeente 
De Ombudscommissie waarschuwt – in zijn algemeenheid - voor een verdedigende toon of reactie in 
woord en geschrift door de gemeente. Dit kan een reactie oproepen bij de klager, waardoor er een niet 
effectief actie-reactiepatroon ontstaat en partijen niet meer in staat zijn echt naar elkaar te luisteren. 
Een reactie van de gemeente in een klachtafdoeningsbrief, waarbij verwezen werd naar de (lange) 
werkervaring en diploma’s van de beklaagde ambtenaar, werd door verzoeker als defensief en niet 
neutraal ervaren. Hij las in deze reactie dat zijn verhaal “niet waar” was en kreeg, nu hij ook niet over 
zijn klacht gehoord werd door de gemeente, voor zijn gevoel geen ruimte zijn kant van het verhaal te 
vertellen en voelde zich door de gemeente weggezet als leugenaar.  
Uitlatingen van ambtenaren van de gemeente over “eigen schuld” bij de ontstane (financiële) situatie 
van verzoeker werden door een andere verzoeker ook defensief en verwijtend ervaren. Het gaf 
verzoeker het gevoel dat de gemeente niet (meer) onpartijdig was en droeg bij aan een groot gevoel 
van onmacht en frustratie richting de gemeente.  

Het voorgaande laat onverlet dat het – soms persoonlijke – en als dreigend ervaren gedrag van klagers 
ook van invloed kan zijn op de (defensieve) reactie van ambtenaren. Niet alleen ambtenaren, maar ook 
burgers hebben hun eigen verantwoordelijkheid in de communicatie met de gemeente.  

De Ombudscommissie onderschrijft dat de gemeente in een geval van grensoverschrijdend gedrag een 
grens moet stellen. Waarbij de keuze aan de betrokkene wordt gelaten om te stoppen met het 
grensoverschrijdend gedrag, waarna verder gepraat kan worden over zijn klacht, zorg etc. Dan wel niet 
te stoppen met het grensoverschrijdend gedrag, waarna de dienstverlening van de gemeente stopt. 
Deze keuze en dus ook de verantwoordelijkheid voor het vervolg van de dienstverlening door de 
gemeente ligt hiermee bij de betrokkene.  

De Ombudscommissie ziet hier voor beide partijen een nadere rol weggelegd. Beide partijen hebben 
elkaar hier op houding en gedrag (nog) iets te bieden. Waarbij er voor de gemeente, als professional, 
een bijzondere (extra) taak ligt om vanuit neutraliteit de boodschap van verzoeker aan de gemeente 
positief en oordeelsvrij te (blijven) vertalen naar wensen en zorgen in plaats van verwijten en aanvallen. 
En daar waar nodig een grens te stellen.  
Voor verzoeker ligt er de verantwoordelijkheid om medewerkers van de gemeente in woord en daad 
met respect te blijven behandelen, ondanks frustraties, boosheid en wantrouwen. Dit maakt dat de 
gemeente met hem in gesprek kan blijven over zijn onderliggende emoties.  

In twee onderzoeken door de Ombudscommissie gebruikten verzoekers een beledigende en dreigende 
toon richting gemeenteambtenaren. In één geval werden daarbij de grenzen van behoorlijkheid 
overschreiden omdat deze ter ver gingen en te persoonlijk werden. Temeer nu de beschuldigingen niet 
onderbouwd werden met objectief bewijs. Hierop stelde de Ombudscommissie een grens. 

Excuses 
Het aanbieden van een oprecht en gemeend excuus door degene die een fout maakte en het 
aanvaarden daarvan kan veel betekenen voor het herstel van contact in de relatie van de burger met 
de gemeente 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.  
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Belangrijk daarbij is, zo bleek onder meer uit één van de in onderzoek genomen verzoeken, dat de 
gemeente uitlegt hoe het komt dat de fout gemaakt werd, herstel aanbiedt en aangeeft en hoe de 
gemeente leerde van de klacht en de gemeente gaat voorkomen dat eenzelfde situatie zich nog eens 
voordoet.  
Ook van belang is dat de excuses (alsnog) gemaakt worden voor alle fouten, zo snel mogelijk en 
gemeend. De Excuuskaart van de Nationale Ombudsman kan hierbij als leidraad dienen.  
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4. LEREN VAN KLACHTEN.

4.1.  Gemeentelijke organisatie. 
Voor de Ombudscommissie is, naast herstel van vertrouwen, het lerend vermogen van de gemeente 
een belangrijk aspect van klachtbehandeling en voorwaarde om te kunnen bijdragen aan de verbetering 
van de gemeentelijke dienstverlening. Belangrijk daarbij is dat (alle) klachten geregistreerd worden, 
individuele klachten en signalen worden gebundeld om structurele knelpunten te kunnen onderscheiden 
en aan te pakken.  Ook een goede doorverwijzing naar de Ombudscommissie is van belang. Op dit punt 
is de website van de gemeente nu nog (te) summier.  

Burgers richtten zich ook in 2016 met diverse verzoeken tot de Ombudscommissie. Uit de redenen die 
verzoekers noemden om – na het doorlopen van de gemeentelijke klachtenprocedure – (toch) nog naar 
de Ombudscommissie te stappen, komt naar voren dat in beginsel niet de eigen genoegdoening voorop 
staat bij het indienen van een verzoek. Verzoekers hopen dat de gemeente leert van fouten en dat 
anderen bespaard blijft wat hen overkwam. Om die reden is en blijft naast herstel van vertrouwen, ook 
het leereffect van klachten belangrijk als functie van het klachtrecht. In hoofdstuk 7 leest u meer over 
welke leerpunten er waren over 2016 en welke gevolgen de gemeente verbond aan onze 
aanbevelingen. 

In dit hoofdstuk leest u terug op welke wijze de gemeente ingekomen klachten, vragen en signalen, al 
dan niet gevraagd en al dan niet naar aanleiding van een onderzoek door de Ombudscommissie, 
doorvertaalde in verbeteringen voor haar eigen organisatie.  

Algemeen. 
In zijn algemeenheid viel positief op dat de gemeente (al dan niet desgevraagd), naar aanleiding van 
klachten, signalen en vragen:  

 De aanbevelingen van de Ombudscommissie in haar eindrapporten over 2016 overnam.
 Informatie (alsnog) verstrekte aan verzoekers.
 Excuses aanbood, bij gemaakte fouten.

Per sector viel, in het kader van de behandelde verzoeken bij de Ombudscommissie in 201656 (welke 
in aantal per dienst verschillen), nog positief op: 

Sector Weener XL: 
 Het sturen van een correctiebrief en bloemen na een geconstateerde fout in een terugvordering.
 Ambtenaren die uit dienst waren, werden gavan, ten behoeve van een onderzoek bij de

Ombudscommissie, alsnog een inhoudelijke reactie/verklaring.
 Excuses door inkomensconsulent voor fouten bij het inscannen van (bewijs-)stukken.

Sector Middelen & Dienstverlening: 
1) Vaststelling WOZ-waarde.
 Bereidheid om, ondanks gemaakte fouten bij de vaststelling van objectkenmerken van een

woning, tot een oplossing met verzoeker te willen komen. Door aan te bieden met klager in
gesprek te willen gaan (over objectkenmerken van zijn woning).

 In het optimaliseren van de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken neemt de
gemeente mee om burgers, waar mogelijk en gewenst, vroegtijdig te informeren op welke wijze
de waarneming van de taxateur over de objectkenmerken is en wordt gedaan57, ter voorkoming
van misverstanden. Ook neemt de gemeente hierin mee de bezwaarclausule aan te passen en
burgers actief te wijzen op de mogelijkheid een pro forma bezwaarschrift in te dienen ten tijde
van (informele) contacten over een WOZ-beschikking.

2) Kwijtscheldingsverzoeken.
 Bereidheid om verzoeker (alsnog) zelf en actief om een medische verklaring te vragen van een

onafhankelijk arts om de medische noodzaak voor het gebruik van een auto te onderbouwen
en hiermee voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen.

 Direct en snel persoonlijk contact, met excuses en sturen van bloemen, na constatering van
een gemaakte fout bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek.

56 Omdat het aantal behandelde verzoeken per sector verschilt, geldt dit ook voor hetgeen de Ombudscommissie positief opviel.

Hieraan zijn geen conclusies in kwalitatieve zin te verbinden.  
57 Op basis van dossieronderzoek, of (ook) op basis van onderzoek ter plaatse.  
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 Om het proces van kwijtschelding soepeler te laten verlopen voor verzoeker, wordt hij in de
gelegenheid gesteld om op het moment dat hij om kwijtschelding vraagt, een mail te sturen aan
het verantwoordelijke bureauhoofd van de afdeling Belastingen. Deze houdt dan in de gaten of
de afhandeling (inderdaad) soepel verloopt.

 Standaard in elke aanvraag om kwijtschelding, waar sprake is van twee of meer voertuigen, de
waardebepaling opnemen.

 Een ruimhartige betalingsregeling voor de betaling van de gemeentelijke belastingen.
 Voortaan standaard uitstel van betaling verlenen van de aanslag om gemeentelijke belastingen

te betalen als iemand een klacht indient tegen de uitspraak op administratief beroep. Dit
voorkomt dat tijdens een klachtprocedure op de achtergrond (ook) nog een
invorderingsprocedure loopt.

 De gemeente gaat concretiseren wat het moment (peildatum) is waarop de gemeente iemands
vermogen en/of inkomen toetst om voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen in
aanmerking te komen en wat de gemeente verstaat onder “laatste bankafschrift” op het
aanvraagformulier.

3) Investering in de informatieverstrekking aan belastingplichtigen.
 Voorafgaand aan de belastingaanslagen eigenaren schriftelijke informeren over door de

gemeente aangebrachte waarde relevante mutaties in de WOZ-administratie.
 Voorafgaand aan de belastingaanslagen eigenaren informeren indien de WOZ-waarde fors

meer dan gemiddeld stijgt t.o.v. het jaar daarvoor.
 Mogelijkheid om een taxatieverslag te downloaden of aan te vragen, waarin wordt uitgelegd hoe

de controle van objectkenmerken en het bepalen van de waarde geschied.
 Samenstelling van een telefoonteam van WOZ-taxateurs gedurende de bezwaartermijn van

WOZ beschikkingen, zodat belastingplichtigen hun vragen aan een WOZ-taxateur kunnen
stellen.

 Het bezoeken van alle belastingplichtigen in 2 tot 3 wijken die bezwaar hebben aangetekend
tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Indien men daar prijs op stelt, geven taxateurs een
nadere toelichting op de totstandkoming van de WOZ-waarde.

 Onderzoek of en hoe de gemeente belastingplichtigen nog meer en gerichter kan informeren.
Bijvoorbeeld door het uitbreiden van voormeldingen, waarbij belastingplichtigen zelf
objectkenmerken kunnen aanpassen en het effect kunnen zien op de WOZ-waarde.

Sector Maatschappelijke Ontwikkeling: 
1) Schuldhulp
 Bereidheid een proefberekening te maken voor een (nieuw) saneringskrediet, waarbij de

aanslag voor de gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting en de naheffing van een
energiemaatschappij, is meegenomen.

 Bereidheid om, waar mogelijk, oplossingsgericht in gesprek te gaan met verzoeker rondom zijn
schulden, door een Plan van Aanpak op te stellen, een saneringskrediet aan te bieden en
schuldeisers aan te schrijven.

 Financiële compensatie van verzoeker en zijn vriendin door betalingen uit het Noodfonds.
 Aanwijzing van een (vast) contactpersoon bij de afdeling Schulddienstverlening voor verzoeker.
 Aanvullende afspraken met de afdeling belastingen indien schulden en een verzoek om

kwijtschelding samen gaan. Om informatiestromen te verbeteren, zijn infografics gemaakt die
de communicatie en voorlichting met burgers kunnen ondersteunen.

 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om door samenwerking met vrijwilligers meer
persoonlijk aandacht voor klanten te creëren, naast de dienstverlening die van de professional
verwacht mag worden. Binnen de schuldregeling is de werkwijze van onpersoonlijke workload
aangepast naar die van een persoonlijke caseload. Dat wil zeggen dat waar één contactpersoon
mogelijk is, dat nu is doorgevoerd.

 Elk plan van aanpak (schuldhulp) is gericht op de problematiek van de individuele persoon. De
gemeente biedt maatwerkoplossingen waar dat nodig is en generieke oplossingen waar dat
kan.

 Voor zover burgers (nog) geen gemotiveerde besluiten krijgen, waartegen zij
rechtsbeschermingsmogelijkheden hebben, wil de gemeente dat herstellen.

 Doorvoeren van procesverbeteringen waardoor er meer duidelijkheid is, dan wel komt over het
moment van aanvraag om schuldhulp en de doorlooptijden in de aanmeldfase en de
toelatingsfase haalbaar en controleerbaar worden.
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 In afstemming met de afdeling Belastingen zal de afdeling Schuldhulpverlening geen uitspraken
meer doen over een eventueel recht op kwijtschelding. Met als doel (weer) met één mond te
praten als gemeente.

 Bereidheid te onderzoeken op welke andere manieren de gemeente haar dienstverlening  kan
optimaliseren en personaliseren.

2) Aanbestedingen.

 Er vond een hervorming plaats van afdelingen waarbij gekozen is voor scheiding tussen
beleid en uitvoering , waarbij de afdeling Maatschappelijk Vastgoed werd overgeheveld naar
de sector Stadsbedrijven.

 Het college van B&W besloot alle aanbevelingen van een externe rapport, over de evaluatie
gemeentelijk toezicht onderwijshuisvesting, over te nemen. Volgens de wethouder zijn
dossiervorming en de controle hierop naar aanleiding van het rapport van Royal Haskoning
DHV verbeterd.

 De gemeentelijke Verordening voorzieningen onderwijs werd op 2 december 2014
aangescherpt. Sinds de inwerkingtreding van de aangepaste verordening (2015) is elk
schoolbestuur bij aanbestedingsprojecten gehouden aan de gemeentelijke
aanbestedingsregels.

 Sinds de inwerkingtreding nieuwe Aanbestedingswet wordt openbaar en niet (meer)
onderhands aanbesteed in vergelijkbare gevallen, met achteraf een accountantsverklaring en
achteraf een architectenverklaring.

 Het Uitvoeringsprotocol onderwijshuisvesting (2005) werd geactualiseerd in het
Uitvoeringsprotocol onderwijshuisvesting 2015.

 De interne Projectenmonitor wordt gebruikt om elk kwartaal de voortgang van projecten te
bespreken tussen de afdeling Onderwijs als opdrachtgever en de afdeling Maatschappelijk
Vastgoed (SB/MV), als opdrachtnemer.

 De afdelingen Onderwijs en Maatschappelijk Vastgoed willen jaarlijks evaluaties en/of audits
naar projecten laten uitvoeren. Met als doel te toetsen aan regelgeving en procedures en om
te leren voor toekomstige projecten.

 De gemeente startte, mede naar aanleiding van het project Bartenbrug, een kwaliteitstraject
voor projectmatig werken in het fysieke domein, dat bekend staat als het “Bosch model
projectmatig werken”.

 Bij de sector Stadsbeheer is een onafhankelijk projectcontroller aangesteld. De afdelingen
Onderwijs en Maatschappelijk Vastgoed volgen het Bosch’ model en zetten op eigen initiatief
de projectcontroller in voor audits en evaluaties.

 Ook tijdens het onderzoek bij de Ombudscommissie werd vanuit de gemeente, met name het
hoofd van de afdeling Onderwijs, alle medewerking verleend en gevraagde informatie
voortvarend verschaft. Dit getuigt van een open, positieve en oplossingsgerichte houding,
waarover de Ombudscommissie positief is.

Sector Stadsbedrijven (SB). 

 De gemeente levert maatwerk in haar communicatie via haar vaste contactpersoon voor
verzoekster.  Dit voorkomt miscommunicatie en geeft rust voor zowel verzoekster als voor de
gemeentelijke organisatie. Verzoekster is tevreden over haar vaste contactpersoon en heeft
vertrouwen in hem.

4.2  Eigen organisatie. 
In ons jaarverslag over 2014 en 2015 kondigden wij al een aantal verbeterpunten aan voor onze eigen 
organisatie. Van deze verbeterpunten pakten wij al de volgende op: 

- Wij rondden rapporten en verslagen van bevindingen waar mogelijk sneller af.
- Wij gaven een follow up aan onze individuele en algemene aanbevelingen door elke

verantwoordelijke sectordirecteur hierop te bevragen.
- We gingen met klagers en gemeente in gesprek over vragen en reacties op ons rapport, na het

uitbrengen hiervan.
- We vergrootten de samenwerking en kennisdeling met andere Ombudsmannen en –

commissies en de Vereniging voor Klachtrecht.
- We bespraken signalen uit interventies in 2016 in de Ombudscommissie en namen deze mee

als algemene aanbeveling aan de gemeente in dit jaarverslag.
- Openbaarmaking van eindrapporten, door deze binnen twee weken op de eigen website te

plaatsen.
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- We blijven actief anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving die burgers en/of de
Ombudscommissie raken.

- We blijven actief participeren en kennis delen in samenwerkingverbanden met andere
ombudsinstituten.

- We ontwikkelden een infographic om onze werkwijze ook visueel (meer) inzichtelijk te maken.

Wij vernemen, net als in vorig verslagjaar, dat er nog steeds mensen zijn die de weg niet weten, die 
moedeloos zijn geworden of die niet durven klagen, omdat ze afhankelijk zijn van de gemeente. Die om 
die reden ons ook vragen anoniem te blijven. 
Ook deze mensen willen wij (blijven) bereiken en (blijven) informeren over de mogelijkheid om te klagen. 

4.3 Samenwerking en kennisdeling. 
De Ombudscommissie deelt haar kennis over (externe) klachtrecht zowel binnen als buiten de 
gemeente.  

Intern. 
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 eerstelijns klachtbehandeling centraal.  

Extern. 
Extern wisselt de Ombudscommissie o.a. kennis uit met de Vereniging voor Klachtrecht en met andere 
ombudsinstituten, zoals de Commissie Ombudsman58, de Zeeuwse Ombudsman, de gemeentelijke 
Ombudscommissies van de gemeenten Oss, Waalwijk en Hoeksche Waard, evenals medewerkers van 
de gemeentelijke ombudsman Amsterdam. De Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch maakt in dat kader 
sinds 2016 ook onderdeel uit van Colom, zijnde een coördinerend overleg van ombudsmedewerkers bij 
de Nationale Ombudsman, gemeentelijke Ombudsman Den Haag, Rotterdam en Amsterdam,   
Overijsselse ombudsman, Zeeuwse Ombudscommissie en Ombudscommissie Hoeksche Waard. In dit 
overleg vindt afstemming en kennisdeling plaats over onderwerpen die alle ombudsinstituten raken.  

Ook spraken wij met verschillende medewerkers van de Nationale Ombudsman over klachten 
aangaande gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)59 en klachten waarvoor een 
gedeelde bevoegdheid bestond. In het verslagjaar 2016 was hiervan sprake bij een klacht die ingediend 
werd tegen de GGD Hart voor Brabant. In dat geval diende betrokkene tevens een verzoek in bij de 
Nationale Ombudsman aangaande een klacht tegen een gemeente die aangesloten is bij de Nationale 
Ombudsman. De Ombudscommissie organiseerde een “ronde tafel” gesprek, waarbij alle betrokkenen 
werden uitgenodigd om de behandeling van de klacht te bespreken.  

In september 2017 komt de Nationale Ombudsman voor een bezoek aan de Provincie Noord-Brabant 
naar ’s-Hertogenbosch toe. In nader overleg met de Ombudscommissie zal een gezamenlijke 
publieksactie georganiseerd worden op de Markt in ’s-Hertogenbosch.  

Expertsessie geschilbeslechting Sociaal Domein. 
Verder nam de (secretaris van de) Ombudscommissie ook in 2016 deel aan de Expertsessie 
geschilbeslechting Sociaal Domein. Op uitnodiging van de minister van Binnenlandse Zaken. Doel is te 
onderzoeken of de rechtsbeschermings- en geschilbeslechtingsprocedures in de Algemene wet 
bestuursrecht voldoende zijn ingericht op de stelselherziening en of op grond van de huidige Algemene 
wet bestuursrecht een geïntegreerde geschilbeslechting voor het sociale domein gerealiseerd kan 
worden. Dit wetsvoorstel is inmiddels ingediend en krijgt zijn vervolg in 2017.  

58 De Commissie Ombudsman werkt voor de gemeenten Breda, Oosterhout , Aalburg en voor de Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking West-Brabant. Onlangs sloten ook de gemeenten Etten-Leur , Rucphen en Moerdijk zich aan.  
59 Op grond van de Wet op de Nationaal Ombudsman is de Nationale Ombudsman de bevoegde klachtinstantie en niet de 
Ombudscommissie, als het gaat om een gedraging van een BOA in zijn hoedanigheid van opsporingsambtenaar.  
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5. VERZOEKEN BIJ DE OMBUDSCOMMISSIE.

Hoeveel verzoeken ontving de Ombudscommissie in 2016? Hoe ging de Ombudscommissie hiermee 
om en waar leidde dit toe? In dit deel van het jaarverslag worden deze vragen beantwoord met behulp 
van het beschikbare cijfermateriaal.  
Zoals reeds verwoord in hoofdstuk 1, waarschuwt de Ombudscommissie ook bij het lezen van hoofdstuk 
5 voor een (te) kwantitatieve benadering en daarmee duiding van genoemde cijfers. De cijfers “sec” 
zeggen namelijk niets over de inhoud, “zwaarte” en afhandelingsduur van de ingediende verzoeken. 
Daarin zat in het verslagjaar 2016 namelijk een groot verschil. Naast het gegeven dat veel verzoeken 
in toenemende mate meedere interventies en contactmomenten vergen, heeft met name een tweetal 
inhoudelijke onderzoeken een groot tijdsbeslag gelegd op de Ombudscommissie en haar secretaris. In 
deze zaken werd (zeer) uitgebreid onderzoek verricht om zaken helder te (kunnen) krijgen en waren 
meerdere gesprekken en hoorzittingen met betrokkenen noodzakelijk.  

5.1. Wijze van afhandeling door Ombudscommissie . 
De Ombudscommissie ontving in 2016 in totaal 70 verzoeken. Schriftelijk, per telefoon, per email en via 
het contactformulier op onze website. Dit aantal ligt in lijn met het aantal verzoeken dat de 
Ombudscommissie vanaf 2013 ontvangt, te weten rond de 68 verzoeken. Hoe wij de tot ons gerichte 
verzoeken behandelen is eerder beschreven in hoofdstuk 1 en is visueel vertaald in infographic.  

In 2016 vond in de meeste gevallen (56) geen inhoudelijk onderzoek en daarmee ook geen formele 
klachtbehandeling plaats. Dit is in lijn met voorgaande jaren. Bij deze verzoeken vond er náást 
klachtherkenning en klachtverkenning veelal wel een informele klachtbehandeling plaats. Meestal in de 
vorm van (vaak meerdere) interventies vanuit persoonlijk contact vanuit de (secretaris van de) 
Ombudscommissie met alle betrokken partijen. Daarnaast verwezen wij in veel gevallen (37), na een 
interventie en/of persoonlijk contact, door naar de interne klachtenprocedure van de gemeente60 of een 
(andere) externe instantie, dan wel vond er om andere reden geen klachtbehandeling plaats.  

De Ombudscommissie is verheugd over de in de regel positieve houding van de gemeente bij 
interventies vanuit de Ombudscommissie om (alsnog) tot een oplossing van het achterliggende 
probleem van de klacht te komen. In veel gevallen kon na contact met de gemeente de klacht en 
daarmee het achterliggende probleem verholpen worden. Bijvoorbeeld door een gesprek, het nemen 
van een (nieuw) besluit, informatie etc.  
In veel gevallen kreeg de Ombudscommissie vervolgens ook (gevraagd) een terugkoppeling van de 
gemeente van de wijze waarop de gemeente de klacht verder afhandelde, dan wel het signaal of 
probleem verder oppakte.  

60 In de gevallen waarin verzoekers dit wilden stuurden wij het verzoek als klacht, door aan de gemeente ter behandeling. In de 
overige gevallen wezen wij verzoekers op de mogelijkheid van interne klachtbehandeling door de gemeente en lieten wij het aan 
verzoekers zelf over of zij hun klacht kenbaar maakten bij de gemeente.   

Inhoudelijk onderzoek 
(14) 

Interventie zonder 
doorverwijzing (19) Doorverwezen naar interne 

klachtenprocedure 
gemeente (26) 

Doorverwezen naar extern 
bevoegde instantie (11) 

Doorverwezen na 
interventie en/of 

persoonlijk contact 
(37)

Wijze van afhandeling van (70) verzoeken in 
2016 
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In de 14 verzoeken die wij in 2016 inhoudelijk in onderzoek namen, brachten wij – veelal na één of meer 
hoorzittingen door de Ombudscommissie - reeds 8 rapporten61 uit, rondden wij één verzoek, op verzoek 
van klager, af met een inhoudelijke en afrondende brief, hielden wij één verzoek aan vanwege een 
andere lopende juridische procedure, trok één verzoeker zich vanwege gezondheidsklachten terug en 
loste de gemeente één verzoek reeds op in samenspraak met verzoeker en de Ombudscommissie.  

In de gevallen waarin de Ombudscommissie, na de klachtverkenningsfase, doorverwees naar de 
bevoegde externe instantie, ging het om verwijzingen naar de Nationale Ombudsman, politie, een 
vliegtuigmaatschappij, een verzekeringsmaatschappij, de bedrijfsarts, het UWV en de (civiele) rechter. 
In deze gevallen kon de Ombudscommissie de burger informeren, dan wel doorverwijzen naar de juiste 
instantie, voor de oplossing van zijn probleem.  

5.2. Afhandeling per sector. 
De gemeente is onderverdeeld in zes sectoren. In de onderstaande grafiek is te zien hoeveel verzoeken 
over een sector binnen kwam bij de Ombudscommissie. Daarnaast behandelt de Ombudscommissie 
ook verzoeken die gaan over de GGD Hart voor Brabant. Ook over deze verzoeken gaat deze paragraaf. 

GGD Hart voor Brabant. 
Over het jaar 2016 ontving de Ombudscommissie twee verzoeken over de GGD. Vorig jaar en de jaren 
ervoor ontving de Ombudscommissie geen klachten. In één geval ging de klacht over de vragenlijst van 
een (minderjarige) dochter op het voortgezet onderwijs in een gezondheidsonderzoek. In het andere 
geval ging de klacht over het weigeren van de GGD om onderzoek te doen naar laagfrequent geluid in 
zijn woning. Deze laatste klacht nam de Ombudscommissie in onderzoek. Vanwege een parallel 
lopende juridische procedure, besloot de Ombudscommissie haar onderzoek, gedurende deze andere 
juridische procedure, aan te houden.  

Bestuurs- en Algemene zaken (BAZ). 
Over het jaar 2016 ontving de Ombudscommissie twee verzoeken over de sector BAZ. Vorig jaar waren 
dit er ook twee. In één geval ging de klacht over een overlijdensakte op de website van de gemeente, 
in het andere geval ging het om het niet krijgen van een chipkaart voor bezoekers. Beide zaken zijn 
door de Ombudscommissie doorverwezen naar de interne klachtbehandeling van de gemeente. In 
beide zaken werd de klacht, zo bleek uit de terugkoppeling, direct opgepakt, werd persoonlijk contact 
gezocht en werden de klachten naar tevredenheid opgelost.  

Middelen en Dienstverlening (M&D). 
Over het jaar 2016 ontving de Ombudscommissie vijf verzoeken over de sector Middelen en 
Dienstverlening.  

61 In een aantal rapporten werden gezamenlijke verzoeken, over verschillende sectoren, gecombineerd behandeld.
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Verzoekers klaagden over het niet verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en 
waterschapslasten en over de totstandkoming van een WOZ-beschikking. Het aantal verzoeken is in 
lijn met vorig jaar. Toen waren er vier verzoeken.  

Genoemde vijf verzoeken zijn door de Ombudscommissie dit jaar inhoudelijk in behandeling genomen. 
In één verzoek deed de Ombudscommissie het verzoek, desgevraagd, inhoudelijk af met een brief. 
Aan verzoeker werd op grond van tijdens de klachtbehandeling naar voren gekomen (nieuwe) 
informatie alsnog kwijtschelding verleend van gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. In de 
vier andere verzoeken hield de Ombudscommissie een hoorzitting en bracht zij een eindrapport uit. In 
een van deze zaken verleende de gemeente alsnog kwijtschelding aan verzoeker en werden 
werkafspraken gemaakt met de afdeling schuldhulpverlening over een efficiëntere werkwijze.  

Stadsontwikkeling (SO). 
Over het jaar 2016 ontving de Ombudscommissie tien verzoeken over de sector SO. Vorig jaar waren 
dit er acht. Verzoekers klaagden onder andere over bejegening door een bouwinspecteur, het opzeggen 
van een huurcontract voor ingebruikname van gemeentegrond, het in de ogen van klagers niet afdoende 
reageren op een verkeersonveilige situatie, geuroverlast van een pizzeria. Verder werd er geklaagd 
over schending van privacy en het uitblijven van een reactie op een klacht en een schadeverzoek.  

Vijf verzoeken zijn met een interventie opgepakt door de Ombudscommissie en daarvan ontving de 
Ombudscommissie in de meeste gevallen een terugkoppeling. De gemeente nam in de meeste gevallen 
contact op met betrokkene(n) en ging met hem in gesprek en verleende alsnog de gevraagde informatie. 
Bij vijf verzoeken verwees de Ombudscommissie door naar de interne klachtbehandeling van de 
gemeente. In deze zaken ontving de Ombudscommissie geen terugkoppeling van de gemeente op de 
wijze waarop deze klachten werden afgehandeld.  
Net als vorig jaar en het jaar daarvoor werden geen van de verzoeken door de Ombudscommissie 
inhoudelijk in onderzoek genomen. 

Inmiddels zijn twee van de verzoeken die eerder werden doorverwezen voor interne klachtbehandeling, 
na het doorlopen hebben van de gemeentelijke klachtenprocedure, door de Ombudscommissie in 
onderzoek genomen. Hierover brengt de Ombudscommissie in 2017 haar eindrapport uit.  

Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). 
Over het jaar 2016 ontving de Ombudscommissie elf verzoeken over de sector MO. Verzoekers 
klaagden daarbij onder andere over bejegening door een sociaal raadsvrouw, schending van privacy, 
onjuiste PGB indicatie, problemen bij schuldhulpverlening, zorgen over jeugdzorg vanwege ontbreken 
van geld bij de gemeente voor een psycholoog, niet reageren op vermeende misstanden bij de bouw 
van een school en de afwijzing van WMO aanvragen.  

Vier verzoeken zijn door de Ombudscommissie in 2016 in onderzoek genomen. In twee van deze  zaken 
hield de Ombudscommissie meerdere hoorzittingen62, dan wel (verkennende) gesprekken en bracht de 
Ombudscommissie een eindrapport uit. De behandeling van deze vier verzoeken heeft, vanwege 
complexiteit en samenhang met verzoeken met andere sectoren, veel tijd van de Ombudscommissie in 
beslag genomen. Het betrof de samenhang tussen een Wmo aanvraag en overige ondervonden 
problemen met een ander onderdeel van de gemeente (Stadsbeheer), samenhang tussen 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen en schuldhulpverlening en samenhang tussen een huisbezoek 
door de sociale recherche en schuldhulpverlening.  
In drie rapporten die de Ombudscommissie over 2016 uitbracht is niet alleen een oordeel gegeven over 
de handelswijze van sector MO, maar ook over de handelswijze van respectievelijk de sector Weener 
XL, sector Stadsbeheer en sector Middelen en Dienstverlening. In een vierde rapport ging het over 
vermeende misstanden en malversaties bij een aanbestedingsprocedure van de bouw van een school. 

In één geval vond er een interventie plaats vanuit de Ombudscommissie, door de gemeente te vragen 
contact op te nemen met betrokkene en hem te informeren, waarna betrokkene door de gemeente naar 
de juiste (externe) instantie met zijn vraag werd doorverwezen.  
In de overige (zes) gevallen verwees de Ombudscommissie klager door naar de interne 
klachtbehandeling van de gemeente.  

62 In één geval vanwege het apart horen van betrokkenen, in de andere gevallen vanwege meerdere (verkennende) 
gesprekken.  
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Inmiddels is één verzoek dat eerder doorverwezen werd voor interne klachtbehandeling, na het 
doorlopen hebben van de gemeentelijke klachtenprocedure, door de Ombudscommissie in onderzoek 
genomen. Hierover brengt de Ombudscommissie in 2017 haar eindrapport uit.  

Wat opvalt is dat het aantal verzoeken bij en uitgebrachte rapporten door de Ombudscommissie over 
MO daalde ten opzichte van het aantal verzoeken vorig jaar63. Het aantal uitgebrachte eindrapporten 
steeg iets ten opzichte van vorig jaar, het ging toen om drie rapporten.  

Stadsbeheer (SB). 
Over het jaar 2016 ontving de Ombudscommissie veertien verzoeken over de sector SB. Verzoekers 
klaagden daarbij onder andere over de inrichting van een parkeerplaats, overlast van een camper, 
plaatsing van een ondergrondse afvalcontainer, schade door een vuilniswagen van de 
Afvalstoffendienst, bejegening door een medewerker van stadstoezicht, overlast door een 
afvalcontainer en het niet (tijdig) reageren van ambtenaren op overlast door bladeren van bomen, 
uitstekende stenen uit een wegdek en een ondeugdelijk putdeksel op een fietspad. Het aantal verzoeken 
is in lijn met vorig jaar. Toen waren er vijftien verzoeken.  

Drie verzoeken zijn door de Ombudscommissie in 2016 in onderzoek genomen. In één van deze 
verzoeken hield de Ombudscommissie een hoorzitting en bracht zij een eindrapport uit. Eén verzoek 
loste de gemeente, voorafgaand aan een hoorzitting bij de Ombudscommissie op door opnieuw met 
verzoeker in gesprek te gaan en de zaak op te lossen. In één verzoek trok verzoeker zich vanwege 
gezondheidsklachten terug en werd de klachtbehandeling om die reden gestopt.  

Negen verzoeken werden met een interventie opgepakt. Waarbij, mede door toedoen van de 
sectordirecteur, veelal op grond van gesprekken met klagers alsnog tot een snelle informele oplossing 
werd gekomen. Voor de overige (twee) gevallen verwees de Ombudscommissie door naar de interne 
klachtbehandeling van de gemeente.  

Weener XL. 
Over het jaar 2016 ontving de Ombudscommissie achttien verzoeken over de sector WXL. Verzoekers 
klaagden daarbij onder andere over problemen die zij ondervonden bij hun aanvraag om bijstand en 
schending van privacy bij het opvragen van medische gegevens. Ook werd meerdere keren geklaagd 
over bejegening door de sociale recherche bij huisbezoeken. Klagers gaven aan zich “als een crimineel 
behandeld te voelen”. Dan wel druk te voelen om in te stemmen met samenwoning.  

Verder werden meerdere klachten geuit over de handelswijze van Arbodienst APAC, een gemaakte fout 
bij een terugvordering van een bijstandsuitkering, neutraliteit van een medewerkster handhaving 
fraudepreventie, onvoldoende medewerking gemeente bij het vinden van een baan, een weigering 
bijzondere bijstand te verlenen voor een wasmachine, blokkering van een uitkering vanwege een lopend 
fraudeonderzoek, de invulling van een werkervaringsplek en de weigering een terugbetalingsregeling te 
treffen voor teveel betaalde bijstandsuitkering.  

Eén verzoek is door de Ombudscommissie in 2016 in onderzoek genomen. In deze zaak hield de 
Ombudscommissie een hoorzitting en bracht de Ombudscommissie een eindrapport uit. In dit rapport 
is niet alleen een oordeel gegeven over de handelswijze van sector Weener XL maar ook over de 
handelswijze van de sector MO. Gezien de omvang van de verzoeken, heeft dit eindrapport veel tijd 
van de Ombudscommissie in beslag genomen. Ook is in deze zaak veelvuldig overleg met betrokkenen, 
alsmede de verantwoordelijke sectordirecteuren gevoerd.  

Bij vier verzoeken vond er een interventie plaats. In één van deze gevallen stuurde de gemeente een 
correctiebrief met excuses voor een gemaakte fout en stuurde betrokkene bloemen. Bij tien verzoeken 
verwees de Ombudscommissie door naar de interne klachtbehandeling van de gemeente en bij drie 
verzoeken verwees de Ombudscommissie door naar een extern bevoegde instantie.  

Wat opvalt is dat het aantal verzoeken bij en uitgebrachte rapporten door de Ombudscommissie over 
Weener XL wederom daalde ten opzichte van het aantal verzoeken en uitgebrachte rapporten vorig 
jaar64 en het jaar daarvoor65.  

63 Het ging toen om zestien verzoeken.   
64 Het ging toen om negentien verzoeken en vier uitgebrachte eindrapporten.  
65 Het ging toen om vierendertig verzoeken en acht uitgebrachte eindrapporten. 
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Inmiddels is één verzoek dat eerder doorverwezen werd voor interne klachtbehandeling, na het 
doorlopen hebben van de gemeentelijke klachtenprocedure, door de Ombudscommissie in onderzoek 
genomen. Hierover brengt de Ombudscommissie in 2017 haar eindrapport uit.  

5.3 Verhouding intern klachtrecht66 en extern klachtrecht67. 
Er is een logisch verband tussen de klachtbehandeling door de gemeente (intern klachtrecht) en de 
klachtbehandeling door de Ombudscommissie (extern klachtrecht). Voordat een verzoeker bij de 
Ombudscommissie terecht kan, moet hij zijn klacht eerst kenbaar maken bij de gemeente. De gemeente 
moet aldus eerst zelf de kans krijgen de klacht naar tevredenheid op te lossen en af te handelen. In die 
zin is het intern klachtrecht een (verplichte) voorfase voordat een verzoek bij de Ombudscommissie in 
onderzoek wordt genomen. Dit is slechts anders in uitzonderingssituaties68.  

Uit bovenstaande tabel blijkt dat relatief gezien het aantal mensen dat na een interne klachtenprocedure 
naar de Ombudscommissie gaat, sinds 2014 significant in aantal afnam. Dit is sinds 2014 ongeveer 5%, 
waar dit voorheen ongeveer 9% was. Ook het totale aantal klachten bij de gemeente in 2015 en 2016 
nam in aantal af ten opzichte van 2014. Dit geldt voor alle sectoren. Als reden voor deze daling van 
klachten noemt de gemeente de Informele Aanpak van klachten. Bij gebrek aan nadere geobjectiveerde 
gegevens over de geconstateerde daling, kan de Ombudscommissie dit nu verder niet beoordelen.  

Naast een kwantitatieve en getalsmatige verhouding, bestaat er ook een kwalitatieve verhouding tussen 
de interne – en externe klachtenprocedure. Een goede tweedelijns klachtbehandeling (bij de 
Ombudscommissie) is gebaat bij een kwalitatief goede eerstlijns klachtbehandeling. Een goede 
eerstelijns klachtbehandeling is dus (ook) in het belang van de tweedelijns klachtvoorziening. Het 
komende jaar willen wij ons erop oriënteren of het kwalitatieve beeld dat wij de afgelopen jaren middels 
de jaarverslagen hebben geschetst, kan worden verbeterd.  

Wat opvalt is dat (ook) in 2016 klagers aangeven dat zij niet weten hoe zij een klacht over de gemeente 
in moet dienen en bij wie. Ook weten zij meestal niet dat zij eerst een klacht bij de gemeente in moeten 
dienen, voordat zij bij de Ombudscommissie terecht kunnen.  
De Ombudscommissie constateert dat aan de algemene aanbeveling over 201569 om de 
klachtenprocedure beter vindbaar te maken op de gemeentelijke website en daarin ook de verwijzing 
naar de Ombudscommissie als tweedelijns klachtinstantie (nog) geen vervolgs is gegeven.  

Komend jaar gaat de Ombudscommissie kijken hoe genoemde informatieverstrekking verbeterd kan 
worden. De Ombudscommissie sluit namelijk niet uit dat het grote aantal doorverwijzingen van klagers 
door de Ombudscommissie naar de interne klachtenprocedure met dit gebrek aan informatie samen 
hangt.  

66 Klagen bij het bestuursorgaan waarover wordt geklaagd.
67 Klagen bij een andere instantie dan het betreffende bestuursorgaan, in ’s-Hertogenbosch is dit de Ombudscommissie 
’s-Hertogenbosch. 
68 Op welke wijze hier invulling aan geven omschreven wij reeds in hoofdstuk 1 (algemeen).  
69 Zoals verwoord in ons jaarverslag over 2015.
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6. BEHOORLIJKHEID OVERHEIDSOPTREDEN.

De Ombudscommissie is een externe onafhankelijk en onpartijdige klachtinstantie en bevoegd tot het 
geven van een eigen oordeel over de klacht. Een belangrijk instrument waarmee de Ombudscommissie 
invulling geeft aan de leerfunctie van het klachtrecht is door het uitbrengen van rapporten, al dan niet 
met aanbevelingen70. 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. Het oordeel 
is onderbouwd met en getoetst aan de vereisten van behoorlijkheid. De Ombudscommissie zoekt hierbij 
aansluiting bij de Behoorlijkheidsnormen van de Nationale Ombudsman71. De gedraging is (deels) 
behoorlijk of onbehoorlijk. 

6.1.  Inhoudelijke behandeling door de Ombudscommissie. 
Zoals eerder omschreven nam de Ombudscommissie van de 70 tot haar gerichte verzoeken, 14 
verzoeken inhoudelijk in behandeling. Over deze verzoeken bracht de Ombudscommissie acht 
eindrapporten uit. In een aantal van deze eindrapporten bracht de Ombudscommissie over meerdere 
(gecombineerde) verzoeken haar eindoordeel uit. In één geval sloot de Ombudscommissie, op verzoek 
van klager, haar inhoudelijk onderzoek af met een brief.  

De taak van de Ombudscommissie bij het verlenen van rechtsbescherming aan de burger is op een 
aantal punten ruimer dan de taak die de rechter daarin heeft. Ten eerste gaat het oordeel van de 
Ombudscommissie over “gedragingen”72. Daaronder kunnen Awb-besluiten vallen, maar haar 
competentie is ruimer en omvat ook bejegeningsklachten. Ten tweede is het toetsingskader van de 
Ombudscommissie ruimer dan dat van een rechter. Getoetst wordt niet alleen aan de criteria van 
rechtmatigheid en aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar aan behoorlijkheidsnormen73. 
De Ombudscommissie heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht een grote mate van vrijheid 
en creativiteit zowel in onderzoek als in oordeel en aanbevelingen om maatwerk te kunnen leveren. 
Hiervan heeft de Ombudscommissie ook in het verslagjaar optimaal gebruik gemaakt.  

6.2. Behoorlijkheidsnormen. 
De gemeente moet bij de uitvoering van haar taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de gemeente een ieder serieus neemt en 
met respect behandelt. De gemeente moet niet als onpersoonlijke bureaucratie werken. Een behoorlijke 
overheid heeft oog voor de menselijke maat en de geest van de wet. Dat houdt in dat de gemeente waar 
mogelijk rekening houdt met bijzondere omstandigheden. Als het erop aan komt, zoekt de gemeente 
rechtstreeks contact met de burger en andere partijen. Zij probeert problemen te voorkomen of lost ze 
op door goede communicatie.  
Gemeente en burger gaan zo veel mogelijk op gelijkwaardige voet met elkaar om. Dat kan door de 
burger goed en tijdig te informeren, zo mogelijk bij de besluitvorming te betrekken en door te handelen 
op basis van vertrouwen.  

Dit zijn in een notendop de uitgangspunten van behoorlijk overheidsoptreden. Zij zijn uitgewerkt in 
landelijke behoorlijkheidsnormen, te weten de Behoorlijkheidswijzer. Deze Behoorlijkheidswijzer vormt 
een soort van gedragscode voor de overheid. Deze normen vormen ook het richtsnoer voor de 
Ombudscommissie bij de beoordeling van klachten over de gemeente en de GGD Hart voor Brabant.  
Met deze behoorlijkheidswijzer kan iedereen, burgers74, bedrijven en maatschappelijke organisaties, 
maar ook de gemeente zelf, nagaan of het optreden van de gemeente aan de normen voldoet. 

70 Dit zijn in de regel individuele aanbevelingen, gericht op genoegdoening in het concrete geval. Daarnaast heeft de

Ombudscommissie de mogelijkheid om ook een onderzoek op eigen initiatief te starten.  
71 www.nationaleombudsman.nl/behoorlijkheidswijzer  
72 Artikel 9:18, eerste lid, Awb. 
73 Te vinden op www.nationaleombudsman.nl  
74 Voor een goede interactie tussen overheid en burger is het natuurlijk ook van belang dat de burger zich constructief opstelt

en zijn verantwoordelijkheden neemt. 

http://www.nationaleombudsman.nl/
http://www.nationaleombudsman.nl/
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De verzoeken die de Ombudscommissie in 2016 in onderzoek nam, toetste de Ombudscommissie aan 
de in de grafiek genoemde behoorlijkheidsnormen. Een nadere uitwerking van deze toetsing vindt u 
hieronder aan.   

 Het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking.
Dit beginsel houdt in dat de gemeente burgers, met het oog op de behartiging van hun belangen, actief 
en desgevraagd van adequate informatie voorziet. In de rapporten, waarin dit beginsel aan de orde was 
ging het o.a. om: 

 Informatie over objectkenmerken van een woning en uitleg over de waardebepaling van een
woning door een taxateur.

 Informatie over (de aanleiding voor, het doel en de wettelijke grondslag van) een
onaangekondigd huisbezoek.

 Informatie over een door de sociale rechterche opgemaakte verklaring, genaamd “Verhoor
Algemeen”.

 Informatie over de consequenties voor een (bijstands)uitkering bij weigering toestemming voor
een huisbezoek.

 Informatie over de concrete financiële gevolgen bij samenwoning met een partner, aangaande
inkomen, schulden en start van een eigen bedrijf.

 Het voorafgaand aan een klachtafhandelingsgesprek, ter beschikking stellen van een te
bespreken onderzoeksrapport, uitgevoerd door een extern adviesbureau.

 Het vereiste van professionaliteit.
Dit beginsel houdt in dat de gemeente ervoor zorgt dat haar medewerkers volgens professionele normen 
werken, waaronder het nakomen van (terugbel-)afspraken en telefonische bereikbaarheid. De burger 
mag van hen bijzondere deskundigheid verwachten. Hun opstelling is in alle situaties gepast en 
deskundig. Waaronder het geven van een duidelijke en correcte uitleg en het beantwoorden van vragen 
en toesturen van gevraagde documenten. In de rapporten, waarin dit beginsel aan de orde was ging het 
o.a. om:

 Fouten in data en getallen in gemeentelijke documenten over een WOZ beschikking.

 Het nakomen van (terugbel-)afspraken en beloften.

 Telefonische bereikbaarheid.

 Toesturen van opgevraagde verslagen.

 Opvragen van stukken.

 De toezichthoudende taak en rol van een projectleider bij kredietverstrekking aan een
onderwijsstichting in het kader van de nieuwbouw van een school.

 Voldoende en tijdige klachtherkenning.
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 Het vereiste van voortvarendheid.
Dit vereiste houdt in dat de gemeente zo snel en slagvaardig mogelijk handelt. De wettelijke termijnen 
zijn uiterste termijnen. De gemeente streeft waar mogelijk kortere termijnen na. Als besluitvorming 
langer duurt, dan informeert de gemeente de burger daar tijdig over. Als er geen termijn genoemd is, 
handelt de gemeente binnen een redelijke – korte – termijn. In de rapporten, waarin dit beginsel aan de 
orde was ging het o.a. om: 

 De afhandeling van klachten.

 De afhandeling van een verzoek om schuldhulp.

 De afhandeling van meldingen.

 De behandeling van een Wmo aanvraag.

 Het vereiste van een goede organisatie.
Dit vereiste houdt in dat de gemeente ervoor zorgt dat haar organisatie en haar dienstverlening en 
rechtsbescherming aan de burger ten goede komt. Zij werkt secuur, komt afspraken na en vermijdt 
slordigheden. Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld. In de rapporten, waarin dit beginsel 
aan de orde was ging het o.a. om: 

 Het aantal en wisselen van contactpersonen binnen de gemeente.

 Rechtsbescherming tegen  toe- of afwijzingsbesluiten van schuldhulp.

 Rechtsbescherming tegen de weigering van een (aanvullend) saneringskrediet.

 Het attent zijn op het het niet (volledig) voldoen aan gestelde subsidievoorwaarden in een
subsidiebeschikking.

 Het geven van antwoord op gestelde vragen en het ingaan op een klacht over vermeende
malversaties tijdens een aanbestedingsprocedure.

 Het opvragen van een aanbestedingsrapportage, dan wel andere informatie over het verloop
van een aanbestedingsprocedure, alvorens tot extra kredietverlening over te gaan.

 Het afhandelen van een klacht met een klachtafdoeningsbrief, waarbij verwezen wordt naar de
mogelijkheid een verzoek te richten aan de Ombudscommissie om een onderzoek te starten.

 Het vereiste van onpartijdigheid .
Dit vereiste houdt in dat de gemeente zich onpartijdig opstelt en handelt zonder vooroordelen. De 
gemeente wekt bij de burger het vertrouwen dat zij onpartijdig te werk gaat. Dit betekent dat de 
gemeente ook alle schijn van partijdigheid vermijdt.  
In de rapporten, waarin dit beginsel aan de orde was ging het om: 

 Defensief en verwijtend overkomende uitlatingen van ambtenaren.

 Het (niet) niet ingaan op vragen van verzoeker.

 Het (niet) arrangeren van een gesprek met de verantwoordelijke wethouder.

 Het (niet) reageren op mails.

 Het ontbreken van gespreksverslagen.

 Het houden van een hoor- en wederhoorgesprek door een onafhankelijk klachtbehandelaar.

 Het vereiste van fair play.
Het vereiste van fair play houdt in dat de overheid de burger de mogelijkheid geeft om zijn procedurele 
kansen te benutten en zorgt daarbij voor een eerlijke gang van zaken. In de rapporten, waarin dit 
beginsel aan de orde was ging het oa. om: 

 Het (tijdig) kunnen benutten van bezwaarmogelijkheden.

 Het motiveringsbeginsel.
Het al dan niet toekennen van kwijtschelden van gemeentelijke belastingen raakt burgers financieel. 
Zeker omdat degenen die om kwijtschelding vragen veelal over beperkte financiële middelen 
beschikken. Het motiveringsbeginsel brengt met zich mee dat de gemeente haar besluiten75 duidelijk 
moet uitleggen aan de burger. Bijvoorbeeld informatie over de voor betrokkene geldende 
vermogenstoets.  
Het belang van een goede motivering acht de Ombudscommissie bij kwijtschelding extra groot, omdat 
de afwijzing van een kwijtscheldingsverzoek niet aan een onafhankelijke rechter kan worden 
voorgelegd. Ook is het vereiste van een goede motivering vastgelegd in de wet76. 

75 Waaronder het besluit om het verzoek om kwijtschelding te weigeren, dan wel het administratief beroep ongegrond te verklaren. 
76 Artikel 26 Leidraad Invordering 2008. 
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In de rapporten waarin dit beginsel aan de orde kwam ging het o.a. om: 

 Het hanteren als directe weigeringsgrond77 voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen dat
iemand in bezit is van twee motorvoertuigen.

 De uitleg die de gemeente hanteert voor het moment waarop de gemeente iemands vermogen
en/of inkomen toetst (peildatum) om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van het
betalen van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten.

 Het redelijkheidsvereiste.
Het redelijkheidsvereiste houdt in dat de gemeente de in het geding zijnde belangen tegen elkaar 
afweegt en dat de uitkomst hiervan niet onredelijk is. Het redelijkheidsvereiste brengt mee dat het in 
beginsel niet onredelijk is dat een bestuursorgaan bij het bepalen van het vermogen in het kader van 
kwijtschelding bij één auto beoordeelt of de waarde daarvan niet als vermogensbestanddeel geldt. 
In het rapport waarin dit beginsel aan de orde kwam ging het om: 

 Het feit dat de gemeente niet bepaalde welk van de twee motorvoertuigen valt onder de
wettelijke vrijstelling van € 2269, - en in hoeverre het andere motorvoertuig mogelijk minder
waard is dan de aanslag om gemeentelijke heffingen te betalen.

 Het vereiste van maatwerk.
Het vereiste van maatwerk brengt met zich mee dat de burger in redelijkheid van de gemeente mag 
verwachten dat voor iedereen iets wordt gedaan, binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente. 
Een integrale benadering is onmisbaar voor een daadwerkelijke verandering in de situatie van mensen. 
In het rapport waarin dit beginsel aan de orde kwam ging het om: 

 Integrale aanpak van een verzoek om schuldhulpverlening.

 Het vereiste van 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.  
In het rapport waarin dit beginsel aan de orde kwam, ging het om: 

 Het geven van een oordeel (in een klachtafdoeningsbrief) zonder dat klager en beklaagde in de
gelegenheid waren gesteld te worden gehoord.

 Partijen die niet op elkaars standpunten konden reageren.

 Ontbreken van een verslag van het horen.

 Het vereiste van privacy.
Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de gemeente de grondrechten van haar 
burgers respecteert. Eén van die grondrechten is het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer. In het rapport waarin dit beginsel aan de orde kwam ging het om:  

 Het verschaffen van toegang tot de woning bij de beoordeling van objectkenmerken van een
woning door een taxateur van de afdeling Belastingen.

 Toegang van het Gemeentelijke Contact Centrum (GCC) tot persoonsgegevens.

Uit het bovenstaande blijkt dat de Ombudscommissie in 2016 in het merendeel toetste aan de 
beginselen van actieve en adequate informatieverstrekking, professionaliteit en voortvarendheid.  

Wat opvalt over het verslagjaar 2016 is dat in meerdere onderzoeken het voor de Ombudscommissie 
lastig was om tot een definitief oordeel te komen, indien het verhaal van verzoeker aan de ene kant en 
het verhaal van de gemeente aan de andere kant op een aantal punten niet overeen kwam en bestreden 
werden. Een “woord tegen woord” situatie zogezegd. In zo een situatie, kan de Ombudscommissie bij 
gebrek aan (nader) vast te stellen bewijs, niet objectief vaststellen welk verhaal “waar” is. In dat geval 
trad de Ombudscommissie niet in een oordeel over de tegenstrijdigheden. En onthield de 
Ombudscommissie, als neutrale externe commissie, zich van een oordeel. Mede ter voorkoming van 
dergelijke situaties is de Ombudscommissie voorstander van het horen van partijen in elkaars 
aanwezigheid.  
Ook kwam het in meerdere onderzoeken voor dat de Ombudscommissie nog over het gehele verzoek 
een oordeel kon geven omdat hiervoor een andere rechtsbeschermingsmogelijkheid open stond. Een 
verdere uitwerking hiervan is terug te vinden bij de individuele klachtzaken in de volgende paragraaf. 

77 Dat wil zeggen: zonder cijfermatige onderbouwing, individuele afweging en motivering.
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6.3 Individuele verzoeken. 
Bij eerdere besprekingen van jaarverslagen in de gemeenteraad kwam naar voren dat een – verkorte-  
weergave van de inhoudelijk behandelde verzoeken door de Ombudscommissie op prijs wordt gesteld.  
De verzoeken die de Ombudscommissie in onderzoek nam en waarbij de Ombudscommissie een 
eindoordeel uitsprak, namen wij om die reden, in lijn met voorgaande jaren - verkort en zakelijk 
weergegeven-  op in dit verslag. Het eindrapport blijft  het officiële stuk dat wij blijven hanteren. Voor 
een volledig beeld van de behandeling van genoemde verzoeken verwijzen wij u niettemin naar onze 
website en/of naar de link die u terugvindt in de voetnoot bij de beschrijving van elk (individueel) verzoek 
hieronder. 

Zowel de gemeente als verzoekers reageerden op onze eindrapporten. Op welke wijze de gemeente 
verbeterpunten voor haar dienstverlening oppakte als gevolg van onze onderzoeken, namen wij reeds 
op in hoofdstuk 4.  En hoe de gemeente reageerde op onze aanbevelingen, leest u terug in hoofdstuk 
7.  
Op de reacties van verzoekers op onze eindrapporten hebben wij of zullen wij, omwille van privacy, 
apart reageren.  

1. Woord tegen woord bij vaststelling WOZ waarde (M&D)78.
Verzoeker ontvangt een WOZ beschikking op het aanslagbiljet voor onroerende zaaksbelasting van de 
gemeente. De aanslag is hoger dan het jaar daarvoor en volgens verzoeker gebaseerd op een onjuiste 
waardebepaling van de taxateur. Verzoeker stelt dat de taxateur bij de waardebepaling zich op 
ongeoorloofde wijze toegang tot zijn woning verschafte om de door haar geconstateerde 
objectkenmerken van de woning aan te kunnen merken als waardevermeerdering van de woning. Hij 
beschuldigt de taxateur van leugens, smaad, laster en ambtelijke fraude. Ook stelt hij dat de gemeente 
– bewust – pas na verstrijken van de bezwaartermijn contact met hem opnam, na een eerder
terugbelverzoek, zodat hij niet tijdig meer een bezwaarschrift kon indienen tegen de opgelegde WOZ-
beschikking.

Wat vindt de Ombudscommissie? 
De Ombudscommissie heeft de gedragingen waartegen het verzoek zich richt getoetst aan het vereiste 
van privacy, het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking, het vereiste van 
professionaliteit en het beginsel van hoor en wederhoor. Ten aanzien hiervan constateerde de 
Ombudscommissie als volgt: 

 De rechtmatigheid van de WOZ beschikking, de daarin opgenomen rechtsmiddelenclausule en
de daaraan ten grondslag liggende rapportage over objectkenmerken, alsmede de
termijnoverschrijding van het bezwaarschrift staan niet ter beoordeling van de
Ombudscommissie. Hierover geeft de Ombudscommissie geen oordeel. Evenals de “woord
tegen woord” situaties.

 Strijd met het vereiste van actieve en adequate informatieverstrekking, doordat de gemeente
verzoeker - in dit geval -  niet tijdig en volledig informeerde over de WOZ-waarde van zijn
woning, alsmede over zijn bezwaarmogelijkheden. De onderzochte gedraging is op dit punt
onbehoorlijk en de klachten gegrond.

 Strijd met het vereiste van professionaliteit vanwege slordigheden in data en getallen in de WOZ
beschikking en het blijven liggen van een terugbelverzoek. De onderzochte gedraging is op dit
punt onbehoorlijk en de klachten gegrond.

 Strijd met het vereiste van hoor en wederhoor omdat de gemeente zowel verzoeker als de
taxateur niet in de gelegenheid stelde om te worden gehoord over de klacht, alvorens een
oordeel te geven over de klacht in de klachtafdoeningsbrief. Ook constateert de
Ombudscommissie dat klager en beklaagde (taxateur) niet op elkaars standpunten konden
reageren (wederhoor) en er geen verslag van het horen gemaakt werd. Op deze punten is de
onderzochte gedraging niet behoorlijk en de klachten van verzoeker gegrond.

 Geen strijd met het vereiste van privacy en actieve en adequate informatieverstrekking omdat
van een ongeoorloofde wijze van toegang verschaffen tot de woning door de taxateur bij het
onderzoeken van de objectkenmerken, niet gebleken is, evenmin van onjuiste informatie op dit
punt door de taxateur. Ook van ambtelijke fraude of leugens door de taxateur is de
Ombudscommissie niet gebleken in haar onderzoek.

78 Rechtstreekse link: http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/woord-tegen-woord-bij-vaststelling-
woz-waarde  

http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/woord-tegen-woord-bij-vaststelling-woz-waarde
http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/woord-tegen-woord-bij-vaststelling-woz-waarde
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Dat er pas na het verstrijken van de bezwaartermijn, (telefonisch) contact is tussen de gemeente 
en verzoeker is de taxateur niet persoonlijk te verwijten. Op deze punten is de klacht ongegrond 
en de onderzochte gedraging behoorlijk.  

 De gemeente bood excuses aan en nodigde verzoeker uit om (alsnog) te praten en uitleg te
geven over de objectkenmerken van zijn woning.

2. Vermogen en kwijtschelding, elkaars vijanden? (M&D)79

Verzoeker stelt dat hij onvoldoende inkomen heeft om de aanslag gemeentelijke heffingen80 en 
waterschapslasten te voldoen. Hij zit onder het sociaal minimum geeft hij aan. Ook betwist hij dat hij 
voldoende vermogen heeft om de aanslag te kunnen voldoen. Zijn auto van dertig jaar oud en zijn motor 
zijn zonder waarde stelt hij. Hier houdt de gemeente volgens verzoeker ten onrechte geen rekening 
mee. Verzoeker stelt verder afhankelijk te zijn van zijn auto in verband met zijn lichamelijke beperkingen. 
Om die reden moet de gemeente, vindt hij hem als uitzondering, alsnog kwijtschelding verlenen.  

Wat vindt de Ombudscommissie? 
De Ombudscommissie heeft de gedragingen waartegen het verzoek zich richt getoetst aan het vereiste 
van een goede motivering en het redelijkheidsvereiste. Ten aanzien hiervan constateerde de 
Ombudscommissie als volgt:  

 Strijd met het vereiste van een goede motivering, door het bezit van twee motorvoertuigen,
zonder cijfermatige onderbouwing van de waardebepaling van de motorvoertuigen en zonder
individuele afweging en motivering, als directe afwijzingsgrond voor de gevraagde
kwijtschelding te hanteren.

 Strijd met het redelijkheidsvereiste omdat de gemeente niet bepaalde welk motorvoertuig valt
onder de vrijstelling van € 2269, - en in hoeverre het andere motorvoertuig mogelijk minder
waard is dan de aanslag.

Op deze punten is de klacht gegrond en de onderzochte gedraging niet behoorlijk. 

Na de hoorzitting vroeg de gemeente verzoeker, desgevraagd,  alsnog om een medische verklaring van 
een onafhankelijk arts ter onderbouwing van de medische noodzaak van gebruik van zijn auto. Deze 
kwam er, naar de Ombudscommissie constateert, niet. Ook beoordeelde de gemeente het verzoek om 
kwijtschelding opnieuw en nam hierin alsnog de waarde van de auto en motor per stuk mee. Deze 
nieuwe beoordeling kon niet leiden tot het alsnog verlenen van kwijtschelding.  

3. Op welke datum leven we? (M&D)81

Verzoekster vroeg in maart 2016 om kwijtschelding. De gemeente wees dit verzoek af, vanwege een te 
hoog vermogen. Verzoekster betwist dat zij voldoende vermogen heeft om de aanslag te kunnen 
betalen. De gemeente baseerde haar vermogensberekening en peilmoment op het door verzoekster 
aangeleverde bankafschrift van januari 2016. Verzoekster geeft aan dat dit moment een vertekend beeld 
van haar financiële situatie geeft. Weliswaar had zij in januari 2016 een positief banksaldo, echter op 
het moment de gemeente de aanslag oplegde, in juni 2016, had zij een negatief saldo. Hiermee heeft 
de gemeente volgens haar ten onrechte geen rekening gehouden. Op dat moment kon zij de aanslag 
niet (meer) betalen.  

Wat vindt de Ombudscommissie? 
De Ombudscommissie heeft de gedragingen waartegen het verzoek zich richt getoetst aan het vereiste 
van een goede motivering. Ten aanzien hiervan constateerde de Ombudscommissie als volgt:  

 Strijd met het vereiste van een goede motivering vanwege een niet eenduidige uitleg en
toepassing van het moment (peildatum) waarop de aanvraag om kwijtschelding beoordeeld
wordt en de onduidelijkheid hierover in het aanvraagformulier om kwijtschelding.
Hierdoor is het voor burgers nu onvoldoende duidelijk is op welk moment concreet de gemeente
zijn of haar vermogen en/of inkomen toetst.
Bovendien kan het vermogen of inkomen van iemand binnen de door de gemeente gehanteerde
peildatumperiode fluctueren, welke verschillen grote (negatieve) financiële gevolgen kunnen
hebben voor de beslissing op het verzoek om kwijtschelding. De klacht is gegrond en de
onderzochte gedraging is op dit punt niet behoorlijk.

79 Rechtstreeks link: http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/vermogen-en-kwijtschelding-elkaars-

vijanden  
80 Het gaat hier om rioolheffing, afvalstoffenheffing en (on)roerende zaaksbelasting.
81 Rechtstreeks link: http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/op-welke-datum-leven-we

http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/vermogen-en-kwijtschelding-elkaars-vijanden
http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/vermogen-en-kwijtschelding-elkaars-vijanden
http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/op-welke-datum-leven-we


40 

 Uit het onderzoek is de Ombudscommissie niet komen vast te staan dat de door de gemeente
gehanteerde peildatum”periode” ook leidde tot een foutieve vermogensberekening en daarmee
tot een onjuist besluit tot weigering van het kwijtscheldingsverzoek. Van een onbehoorlijke
gedraging is de Ombudscommissie op dit punt niet gebleken.

4. Gemeente toont sociaal gezicht (M&D)82.
Verzoeker wil alsnog kwijtschelding krijgen voor het betalen van de aanslag voor gemeentelijke 
belastingen 2015. Vanwege een te laag inkomen. Volgens verzoeker hield de gemeente ten onrechte 
geen rekening met zijn schulden en persoonlijke omstandigheden bij de beoordeling van zijn aanvraag 
om kwijtschelding. Met de ongegrondverklaring van zijn administratief beroep was verzoeker het, om 
die reden, niet eens. 

Wat vindt de Ombudscommissie? 
Tijdens de hoorzitting bij de Ombudscommissie blijkt dat de gemeente een fout maakte in de berekening 
van de betalingscapaciteit van verzoeker. Om die reden verleende de gemeente, met instemming van 
verzoeker, alsnog gedeeltelijk kwijtschelding van de aanslag voor gemeentelijke heffingen. Ook werd 
aan verzoeker (gehele) kwijtschelding verleend voor de aanslag van waterschapslasten. Gelet hierop 
hoeft verdere klachtbespreking voor verzoeker niet meer. De Ombudscommissie gaf om die reden geen 
oordeel meer over de aan haar voorgelegde gedraging.  

5. Huisbezoek met nodige consequenties (MO en Weener XL)83

Verzoeker voelt zich niet serieus genomen in zijn klachten over een onaangekondigd huisbezoek naar 
misbruik van (bijstands)uitkering, door de sociale recherche. Volgens verzoeker vond dit huisbezoek 
onder valse voorwendselen plaats, te weten een niet nagetrokken anonieme tip. Door dit huisbezoek 
voelde verzoeker zich overvallen. Vooral omdat, in zijn overtuiging, de gemeente tijdens een eerder 
huisbezoek aangaf dat er geen sprake was van een onrechtmatige gezamenlijke huishouding met zijn 
vriendin en hij bij een nieuwe controle vooraf geïnformeerd zou worden. Verzoeker voelt zich door de 
gemeente bestempeld als een fraudeur. Ook vindt verzoeker dat de gemeente, in gesprekken volgend 
op het huisbezoek, gemaakte afspraken en beloften over inkomen en schuldenaanpak en opstarten van 
een eigen bedrijf, na samenwoning met zijn vriendin, niet nakomt, hij onder druk gezet werd om te gaan 
samenwonen met zijn vriendin, hij onder druk gezet werd zijn klacht in te trekken, de gemeente een 
verklaring van “het verhoor algemeen” vervalste, er sprake is van miscommunicatie binnen de gemeente 
en de gemeente te weinig doet voor hem en zijn gezin.  

Wat vindt de Ombudscommissie? 
De Ombudscommissie heeft de gedragingen waartegen het verzoek zich richt getoetst aan het vereiste 
van actieve en adequate informatieverstrekking, het vereiste van een goede organisatie, het vereiste 
van professionaliteit en het vereiste van onpartijdigheid. Ten aanzien hiervan constateerde de 
Ombudscommissie als volgt:  

 De verklaringen van de preventiemedewerksters van de gemeente en verzoeker over het
verloop van het huisbezoek, alsmede het Verhoor Algemeen staan lijnrecht tegenover elkaar.
Een woord tegen woord situatie. Om die reden, alsmede bij gebrek aan bewijs, onthoudt de
Ombudscommissie zich op deze punten van een oordeel.

 Strijd met het vereiste van een actieve en adequate informatieverstrekking vanwege onvolledige
informatie over de aanleiding voor, het doel en de wettelijke grondslag van het onaangekondigd
huisbezoek in gemeentelijke rapportages, verklaringen en mondelinge uitingen. Ook
informeerde de gemeente verzoeker onvolledige danwel onjuist over de consequenties voor de
(bijstands)uitkering van hem en zijn vriendin bij weigering toestemming te verlenen voor het
huisbezoek. Hierdoor kon door de Ombudscommissie niet vastgesteld worden of sprake was
van vrijwillig instemming (informed consent) met het huisbezoek en het tekenen van het
formulier “Verklaring Huisbezoek”.

82 Rechtstreekst link: http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/gemeente-toont-sociaal-gezicht 
83 Rechtstreeks link: http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/huisbezoek-met-de-nodige-

consequenties 

http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/gemeente-toont-sociaal-gezicht
http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/huisbezoek-met-de-nodige-consequenties
http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/huisbezoek-met-de-nodige-consequenties
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Doordat de gemeente verzoeker voorts niet volledig informeerde over het mandaat van de 
sociaal rechercheur en de concrete financiële gevolgen bij samenwoning, werkte de gemeente 
naar het oordeel van de Ombudscommissie in de hand dat gedane uitlatingen aangaande 
inkomen, schuldenaanpak en start van een eigen bedrijf bij verzoeker en zijn vriendin 
overkwamen als beloften.  

 Strijd met het vereiste van een actieve en adequate informatieverstrekking vanwege
miscommunicatie, elkaar tegensprekende collega’s en onjuiste informatie over
schuldhulpverlening. Door onvolledige dan wel onjuiste informatie binnen de gemeente is
tijdsverloop ontstaan, welk tijdsverloop ten nadele werkte voor de (schulden)positie van
verzoeker.

 Strijd met het vereiste van een goede organisatie vanwege de grote hoeveelheid
contactpersonen84 van verzoeker, waardoor, bij het ontbreken van een (integrale) coördinator,
het maken van fouten en miscommunicatie in de hand gewerkt werd.

 Strijd met het vereiste van professionaliteit doordat de gemeente verzoeker en zijn vriendin niet
langer de tijd bood om na te denken over de financiële consequenties bij samenwoning. De
Ombudscommissie acht het aannemelijk dat verzoeker en zijn vriendin het besluit om te gaan
samenwonen en de huur van het appartement van verzoeker op te zeggen namen onder (tijds-
)druk van de gemeente. Ook vindt de Ombudscommissie dat excuses, voor zover nog niet
gemaakt,  op zijn plek zijn voor gemaakte fouten in de informatieverstrekking en communicatie
naar verzoeker.

 Strijd met vereiste van onpartijdigheid vanwege defensief en verwijtend overkomende
uitlatingen van sociaal rechercheur en klachtencoördinator richting verzoeker. Genoemde
uitlatingen gaven bij verzoeker het gevoel dat de gemeente niet onpartijdig was. De gemeente
deed naar het oordeel van de Ombudscommissie te weinig om de schijn van partijdigheid te
vermijden en te de-escaleren.

De onderzochte gedraging is op voornoemde punten onbehoorlijk en de klachten gegrond. 

6. Hulpverlening bij dienstverlening? (MO)85

Verzoeker komt door een onvoorziene reorganisatie zonder werk te zitten en kan zijn schulden niet 
(meer) betalen. Verzoeker vindt dat het veel te lang duurt voordat de gemeente zijn aanvraag om hulp 
in behandeling nam, waardoor schulden alleen maar verder toenamen. Daarnaast verwijt verzoeker de 
gemeente afspraken rondom zijn schuldhulp niet te zijn nagekomen, vanwege miscommunicatie, het 
grote aantal contactpersonen en het langs elkaar heenwerken.   

Wat vindt de Ombudscommissie?.  
De Ombudscommissie heeft de gedragingen waartegen het verzoek zich richt getoetst aan het vereiste 
van actieve en adequate informatieverstrekking, het vereiste van voortvarendheid, het vereiste van een 
goede organisatie en het vereiste van maatwerk. Ten aanzien hiervan constateerde de 
Ombudscommissie als volgt:  

 Strijd met het vereiste van voortvarendheid door het overschrijden van (wettelijke) termijnen
voor het afhandelen van een aanvraag om schuldhulp. Mede hierdoor namen de schulden van
verzoeker in omvang toe en ontstonden nieuwe schulden.

 Strijd met het vereiste van een goede organisatie en het vereiste van fair play doordat de
gemeente verzoeker niet op de hoogte hield van aflossingen van zijn saneringskrediet aan de
schuldeisers en hiervan geen schuldenoverzichten overlegde gedurende het traject.
De gemeente onthield verzoeker vanwege het ontbreken van een voor bezwaar vatbaar
schriftelijke besluit, ten onrechte rechtsbescherming tegen het besluit tot toelating van
schuldhulp, de daaraan ten grondslag liggende kredietovereenkomst, alsmede de afwijzing van
een (aanvullend) saneringskrediet.

 Strijd met het vereiste van maatwerk door onvoldoende het burgerperspectief centraal te stellen
en gebrek aan een integrale benadering en aanpak van de problemen van verzoeker.

84 Een sociaal rechercheur, preventiemedewerkers, inkomensconsulent, werkconsulent, medewerkers schuldhulpverlening,

klachtbehandelaar(s), klachtencoordinator, leidinggevende(n) en medewerkers sociaal wijkteam.  
85 Rechtstreekse link: http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/hulpverlening-bij-dienstverlening
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7. Een nieuwe school: voldoende toezicht en controle? (MO) 86

Verzoeker stelt dat hij lange tijd niet serieus is genomen toen hij zijn zorgen over de gang van zaken bij 
de aanbesteding en de bouw van de school wilde bespreken met de verantwoordelijke ambtenaar/ 
projectleider en de wethouder. Verzoeker stelt dat er sprake is van misstanden rondom de aanbesteding 
en de wijze waarop invulling en uitvoering is gegeven aan het bouwheerschap door de 
onderwijsstichting bij de nieuwbouw van de school.  

Hij vindt dat de gemeente de door hem gestelde misstanden niet serieus en inhoudelijk onderzocht 
omdat hij hierop geen adequaat antwoord kreeg van de gemeente. Ook niet door het  onderzoek van 
Royal Haskoning DHV, wat naar de mening van verzoeker niet of nauwelijks ingaat op zijn klacht m.n. 
de wijze van aanbesteding van deze school. Hij vindt dat de gemeente dit onderzoek alsnog op korte 
termijn moet doen, zodat hij alsnog de benodigde acties en vervolgstappen kan nemen.  
Kern van de klacht voor verzoeker is dat de gemeente een strikt genomen voor de meldingen niet 
relevant onderzoek heeft laten uitvoeren en verder slechts antwoorden geeft op niet gestelde vragen en 
daarmee de kern van de meldingen onbesproken laat.  

Wat vindt de Ombudscommissie? 
De Ombudscommissie heeft de gedragingen waartegen het verzoek zich richt getoetst aan het vereiste 
van actieve en adequate informatieverstrekking, het vereiste van onpartijdigheid, het vereiste van 
professionaliteit, het vereiste van voortvarendheid en het vereiste van een professionele organisatie. 
Ten aanzien hiervan constateerde de Ombudscommissie als volgt:  

 De gemeente vroeg betrokkenen niet om de aanbestedingsrapportage van verzoeker, dan wel
anderszins om informatie over het verloop van de aanbestedingsprocedure, alvorens zonder
nader gebleken inhoudelijke discussie, tot een extra kredietverlening van € 350.000,- over te
gaan. Dit had vanuit de toezichthoudende rol van de gemeente op de besteding van middelen
wel verwacht mogen worden van de gemeente. Door dit niet te doen handelde de gemeente
naar het oordeel van de Ombudscommissie in strijd met het vereiste van professionaliteit en
een goede organisatie.

 Door het ontbreken van de vereiste architectenverklaring gaf de onderwijsstichting, als
bouwheer, geen invulling aan de subsidievoorwaarden van de subsidieverlenende beschikking
van 2 juli 2012, noch aan de vereisten van hoofdstuk 4 van het Uitvoeringsprotocol 2005.
Niettemin verbond de gemeente, zonder nadere vragen en motivering, geen consequenties aan
het niet (volledig) voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden. De verantwoordelijke
projectleider, de wethouder, en het college waren hier niet voldoende attent op. Vanuit de
toezichthoudende rol van de gemeente op de subsidieverlening en – vaststelling dan wel de
toezichthoudende rol op de financiën/financiering van gemeentelijke middelen, had dit wel van
de gemeente verwacht mogen worden.
Door het voorgaande niet (tijdig) te onderkennen handelde de gemeente naar het oordeel van
de Ombudscommissie in strijd met het vereiste van een goede organisatie. De
projectorganisatie was op dit punt niet op orde.

 De signalen van verzoeker over vermeende misstanden rondom de aanbesteding van de school
zijn te lang niet als klacht herkend en als klacht behandeld door de gemeente. Er was tot oktober
2014 sprake van onvoldoende tijdige klachtherkenning, een afhoudende klachtbenadering, en
geen sprake van een voortvarende behandeling van de klacht, waardoor de wettelijke
beslistermijn van zes weken ruimschoots werd overschreden en ook de minimale vereisten van
de interne klachtenprocedure zoals het houden van een hoor- en wederhoorgesprek door een
onpartijdige klachtbehandelaar87 werden overschreden. Ook is de klacht niet afgehandeld met
een klachtafdoeningsbrief, met een verwijzing naar de Ombudscommissie88. Hierdoor handelde
de gemeente naar het oordeel van de Ombudscommissie in strijd met het vereiste van
onpartijdigheid, voortvarendheid en een goede organisatie.

 Pas toen de wethouder hoogte kreeg van de signalen van verzoeker, werd actief doorgevraagd
bij verzoeker naar de vermeende misstanden, de aanbestedingsrapportage van verzoeker en
verantwoordingsstukken bij de onderwijsstichting werden opgevraagd en op die wijze werd voor
het eerst echt serieus actie ondernomen op de klacht van verzoeker.

86 Rechtstreekse link: http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/een-nieuwe-school-voldoende-
toezicht-en-controle  
87 Zoals voorgeschreven in artikel 9:7 en 9:10 Awb. 
88 Zoals bedoeld in artikel 9:12 Awb. 
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Tot die tijd was naar het oordeel van de Ombudscommissie sprake van een onvoldoende tijdige 
klachtherkenning, een (te) afhoudende klachtbehandeling en geen sprake van een 
voortvarende klachtbehandeling. Dit is naar het oordeel van de Ombudscommissie in strijd met 
het vereiste van voortvarendheid en het vereiste van professionaliteit.  

 Verzoeker kreeg noch van de gemeente, noch van de onderwijsstichting antwoord op zijn
specifiek gestelde vragen over vermeende fraude tijdens een specifiek genoemd
aanbestedingsproject voor de nieuwbouw van een school.

 De door de gemeente en de onderwijsstichting uitgevoerde onderzoeken zagen niet specifiek
op de vermeende misstanden rondom de aanbesteding van de school.

 Hiermee blijven de vragen van verzoeker op dit punt nog steeds onbeantwoord. Dit is in strijd
met het vereiste van adequate en actieve informatieverstrekking en een professionele
organisatie.

De klachten van verzoeker zijn gegrond en de onderzochte gedraging is niet behoorlijk, vanwege 
strijdigheid met het vereiste van een actieve informatieverstrekking, het vereiste van onpartijdigheid, het 
vereiste van professionaliteit, het vereiste van voortvarendheid en het vereiste van een professionele 
organisatie. 

8. Maatwerk gemeente bij kanaliseren van klachten (MO en SB)89

Verzoekster heeft verschillende klachten. Deze gaan over haar Wmo aanvraag voor een elektrische 
fiets, meldingen openbare Ruimte, een verzoek om BIG-gelden en een WOB-verzoek.  

Wat vindt de Ombudscommissie? 
De Ombudscommissie heeft de gedragingen waartegen het verzoek zich richt getoetst aan het vereiste 
van adequate organisatorische voorzieningen, het vereiste van actieve  en adequate 
informatieverstrekking, het beginsel van fair play, het beginsel van voortvarendheid, het vereiste van 
privacy en het vereiste van maatwerk. Ten aanzien hiervan constateerde de Ombudscommissie als 
volgt:  

 De klachten over de WMO-aanvraag zijn ongegrond. De Ombudscommissie geeft geen oordeel
over de afwijzing van de elektrische fiets. De gemeente maakte excuses voor de te lange
afhandelingstermijn van de aanvraag, telefonische bereikbaarheid, de ruis op de lijn met
Welzorg. Hiermee is de strijdigheid met de beginselen van adequate informatieverstrekking en
voortvarendheid hersteld.

 Geen sprake van strijdigheid met het beginsel van fair play. De gemeente informeerde
verzoekster correct en tijdig over haar bezwaarmogelijkheden tegen het Wmo besluit. De
onderzochte gedraging is op dit punt behoorlijk.

 De klachten over de gedane meldingen en het niet nakomen van afspraken zijn ongegrond. De
gemeente pakte meldingen adequaat op, binnen de mogelijkheden van haar capaciteit en
communiceerde hierover met verzoekster. De gemeente wees een vast contactpersoon aan
voor verzoekster die consequent en adequaat reageert op vragen en reacties van verzoekster,
alsmede afspraken nakomt. Om die reden geen sprake van strijdigheid met het vereiste van
maatwerk of enig ander behoorlijkheidsvereiste. De onderzochte gedraging is op dit punt
behoorlijk.

 De klachten over het niet bekend maken van de leden van de BIG commissie en het WOB
besluit kan de Ombudscommissie inhoudelijk niet beoordelen. Verzoekster kan hiertegen nog
wel een bezwaarschrift indienen.

89 Rechtstreekse link: http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten/maatwerk-gemeente-bij-

kanaliseren-van-klachten  
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7. AANBEVELINGEN.
De Ombudscommissie heeft de bevoegdheid90 om aanbevelingen te doen in haar eindrapporten die de 
klacht kunnen verhelpen of soortgelijke klachten in de toekomst te kunnen voorkomen. Van deze 
mogelijkheid maakte de Ombudscommissie in twee van haar eindrapporten gebruik. Het betrof hier 
steeds een concreet voorstel, dan wel structurele maatregelen.  

7.1 Aanbevelingen 2015. 
De Ombudscommissie kwam, met name vanwege de extra capaciteit die de behandeling van verzoeken 
vroeg, alsmede de sollicitatieprocedure voor het benoemen van nieuwe commissieleden, dit jaar niet 
toe aan het sturen van “jaarbrieven” aan de betrokken sectordirecteuren, waarin aan de gemeente 
gevraagd wordt hoe zij in haar dienstverlening aan burgers vervolg gaf aan de aanbevelingen door de 
Ombudscommissie. Om die reden kunnen wij in dit jaarverslag veelal (nog) niet teruggeven hoe de 
gemeente de aanbevelingen van de Ombudscommissie oppakte en vertaalde in haar dienstverlening. 
Wij pakken dit, tezamen met de aanbevelingen over 2016, verder op in 2017 en zullen hiertoe 
gesprekken met betrokkenen gaan voeren.  

7.2        Aanbevelingen 2016. 
In het rapport “Een nieuwe school: voldoende toezicht en controle?”, respectievelijk het rapport 
“Huisbezoek met nodige consequenties” zag de Ombudscommissie aanleiding tot het doen van 
aanbevelingen.  

Sector MO91: 
Aanbeveling: Richt, in aansluiting op een eerder genomen collegebesluit, een verzoek aan de opvolger 
van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMA), namelijk de Autoriteit Consument en Markt (ACM), 
een onderzoek te doen naar de vermeende malversaties en misstanden bij de nieuwbouw van deze 
school. En/of geef via een andere onafhankelijke onderzoeksinstantie opdracht tot dit nader onderzoek. 
Met zo een onderzoek kan opnieuw gebouwd worden aan vertrouwen met verzoeker en het beeld van 
een open transparante gemeente verder onderstreept worden. Bovendien wordt de vraag of wel of niet 
sprake was van (vermeende) fraude bij de aanbesteding van de school definitief beantwoord, zodat dit 
niet langer meer “in het midden” blijft en mogelijk (negatieve) beelden oproept richting gemeente dan 
wel richting onderwijsstichting.  

Reactie gemeente (verkort weergegeven): 
Gezien het feit dat in deze zaak twee posities kunnen worden gekozen, nemen wij uw aanbeveling  over. 
Om ervoor te zorgen dat er definitief duidelijkheid komt rondom de aanbesteding, maken wij nu een 
melding bij de Autoriteit consument en markt (Acm), waarbij gevraagd wordt de specifiek door de 
Ombudscommissie behandelde casus te behandelen, in de context van de breedte van de ontvangen 
klacht. Wij zullen verzoeker en schoolbestuur in de gelegenheid stellen om zich voor ons verzoek 
richting de Acm aan te sluiten.  

Sector MO en Weener XL92: 
1. Organisatie: Aanbeveling:

 Voorkom dat uitlatingen van gemeenteambtenaren over inkomen, schuldenaanpak en start van
een eigen onderneming, daar waar mandaat ontbreekt, over kunnen komen als een belofte.
Maak, waar nodig, een expliciet voorbehoud.

 Maak, vanuit de uitgesproken wens om het vertrouwen van verzoeker en zijn vriendin in de
gemeente, c.q. daar werkzame personen en onderdelen, te herstellen, alsnog gemeende
excuses voor gemaakte fouten in de onvolledige dan wel onjuiste informatieverstrekking en
miscommunicatie, daar waar die niet al gemaakt zij en alsnog op zijn plaats zijn.
Hetzelfde geldt voor het (alsnog) doen van een bijdrage in de gewenste verbouwing van de
zolder van verzoeker. Dit is ter beoordeling van de gemeente zelf.

90 Op grond van artikel 9:27, derde lid, Algemene wet bestuursrecht.
91 Rapport “Een nieuwe school: voldoende toezicht en controle?”.  
92 Rapport “Huisbezoek met nodige consequenties”.
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 Zorg ervoor dat medewerkers die betrokken zijn bij een huisbezoek zich voorafgaand aan het
huisbezoek legitimeren, duidelijk mededelen wat het doel van het huisbezoek is, om
toestemming vragen voordat ze de woning binnen treden, meedelen wat de gevolgen zijn voor
iemands uitkering als iemand besluit niet mee te werken aan het huisbezoek en achteraf een
rapport of verslag opmaken waaruit blijkt wat de redenen waren voor het huisbezoek en waaruit
blijkt of de betrokken medewerkers zich aan alle regels hebben gehouden. En waarop
betrokkene kan reageren. Stuur daarbij ook een kopei toe van de Verklaring Huisbezoek.

 Voorkom dat vanuit de gemeente, vanuit dezelfde afdeling dan wel verschillende gemeentelijke
afdelingen, onvolledige of onjuiste informatie wordt verstrekt. Dit leidt tot frustratie en onbegrip
bij burgers en mogelijk ook tot (financiële) schade, dan wel tijdsverloop.

2. Rechtsbescherming: Aanbeveling.

 Geef de schuldenaar bij afwijzing, niet in behandeling nemen of beëindiging van
schuldhulpverlening een besluit waardoor hij gebruik kan maken van rechtsmiddelen. Dit
voorkomt ook dat burgers al voorafgaand aan een schuldhulpverleningstraject een mondelinge
afwijzing ontvangen die zij inhoudelijk niet kunnen laten toetsen en het “afhaken” in de hand
werken.

Reactie gemeente (verkort weergegeven): 
We zien uw eindrapport als input voor ons verbeteringsproces en nemen uw aanbevelingen graag in 
overweging. Voor zover er sprake was van miscommunicatie bieden wij onze welgemeende excuses 
aan. De gemeente trekt de lijn door om de schuldenproblematiek van verzoeker constructief aan te 
pakken. Het aanwijzen van een coordinator om de communicatie en afstemming van diverse zaken 
tussen gemeente en verzoeker te verbeteren, neemt de gemeente zeker in overweging. Dit met 
toestemming van betrokkenen.  
De aanbevling aangaande het huisbezoek zijn vast protocol bij Team Handhaving. De medewerkers 
van Team Handhaving geven aan dat zij zich aan het protocol hebben gehouden.  
De gemeente gaat onderzoeken of de gemeente zorgvuldig handelt bij het open stellen van 
rechtsmiddelen tegen besluiten schuldhulpverlening, alsmede onderzoeken of herstel nodig is.  



Postbus 12345  |  5200 GZ  ‘s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, juni 2017
de heer A.H.A. Lensen
Voorzitter van de Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch




