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Leeswijzer 

 

Dit jaarverslag bestaat uit 3 delen. 

Deel I (hoofdstukken 1 tot en met 3) betreft een algemeen deel. 

Deel II (hoofdstuk 4), noemen we ‘werk in uitvoering’. 

Deel III bevat toelichtende bijlagen bij het jaarverslag 

In hoofdstuk 1 leest u over het werk van de Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch; haar (historische) 
achtergrond alsmede de samenstelling welke de afgelopen 25 jaar heeft plaatsgehad. 

In hoofdstuk 2 kijken we naar de ombudsthema’s op lokaal niveau en zien we parallellen met de thema’s 
van de Nationale Ombudsman.  Alle gepubliceerde stukken zoals eindrapportages van de 
Ombudscommissie zijn terug te vinden op de website van de Ombudscommissie `s-Hertogenbosch.  

Vervolgens gaat hoofdstuk 3 over de professionele klachtbehandeling, uitgesplitst in interne en externe 
klachtbehandeling.  

In hoofdstuk 4 (Deel II ‘Werk in uitvoering’) wordt er gerefereerd aan de ombudsrapporten uit 2018 en 
gaan we over tot het benoemen van de gedane aanbevelingen.  

Tot slot in deel III lichten we door middel van de bijlagen in cijfers en grafieken het jaar 2018 toe. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

Geachte raadsleden, Geachte lezer, 

In Beweging 

Het jaarverslag 2018 heeft de titel meegekregen  ‘in beweging’. "De beweging" die vorig jaar is aangegeven om 
burgers op weg te helpen, heeft zich verder voortgezet. De meer oplossingsgerichte aanpak, o.a. door 
verzoeken om klachtbehandeling zo veel mogelijk begeleid terug te leggen in de organisatie kan worden gezien 
als een verbeterde aanpak. Dat geldt ook voor het leren van klachten, dat via deze aanpak ook makkelijker tot 
verbeterpunten leidt.In ons inmiddels jaarlijkse gesprek met de klachten coördinatoren, hoofd bestuurszaken 
en een van de sectordirecteuren is dit ook onderkend. Mede op basis daarvan zullen wij op deze ingeslagen 
weg doorgaan en gemeenschappelijk blijven volgen. 

Secretaris Ombudscommissie 

Yvette Nass is in november 2018 Jeugdombudsman en Plaatsvervangend Gemeentelijk Ombudsman geworden 
in de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Zij is ruim 6 jaar secretaris van de Ombudscommissie 
’s-Hertogenbosch geweest. Haar kennis, werkwijze en persoon zijn van grote betekenis geweest voor het 
functioneren van de ombudscommissie. Wij willen haar dan ook in dit jaarverslag danken voor haar inzet en 
veel succes toewensen in haar nieuwe functie. 

Corissa Hopman-Abdoeljamil is in oktober als secretaris van de Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch gestart. 
De start met functieoverdracht, kennismaking en voortgang lopende en nieuwe klachten was erg intensief. Het 
was goed dat in dit verband het hiervoor genoemde jaarlijkse gesprek, rekening houdend met de aanwezigheid 
van zowel Corissa als Yvette, op 26 november 2018 kon plaatsvinden. Daarnaast waren er extra aktiviteiten 
nodig in het kader van de voorbereidingen van het 25-jarig jubileum en de evaluatie van de ombudscommissie, 
die veel aandacht hebben gevraagd. 

Evaluatie Ombudscommissie 

Voor de evaluatie van de ombudscommissie is in 2019 door de gemeente een extern onderzoeksburo 
ingeschakeld. Zowel ter voorbereiding van de opdrachtverlening als bij de genomen vervolgstappen hebben wij 
onze zienswijze/reactie kunnen geven en gegeven. Wij verwachten dat deze procesgang bij het vervolg kan 
worden voortgezet. 

25-jarig jubileum 

Op 22 maart 2019 hebben wij onze 25 jarige jubileum bijeenkomst gehouden waarbij gezien het programma 
(zie bijlage 4) naast u, ook deelgenomen werd door oud-leden van de Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch, 
collega ombudsorganisaties, organisaties die van doen hebben met jeugdproblematiek en daaraan 
gerelateerde beleidsvelden. Daarnaast kon men via de website zich aanmelden bij het secretariaat. Wij kunnen 
terugkijken op een geslaagde middag waarbij wij kort hebben stilgestaan bij het verleden, het heden en de 
toekomst van ombudswerk en klachtbehandeling.  Door de inleiders, het panel en middels de discussie was er 
in het programma meer ruimte voor het onderwerp Jeugd. Voor dit thema hebben wij bewust gekozen i.v.m. 
de actualiteit en ook de noodzakelijkheid dat daar door vele partijen (rijk, gemeenten, instellingen enz.) wat 
moest en moet gebeuren om eventuele problemen met name voor de jeugd zelf hanteerbaar te houden dan 
wel te maken. In het volgende jaarverslag zullen wij zeker op deze middag terug komen. 

De dank die aan het eind van de bijeenkomst is uitgesproken aan eenieder die een bijdrage aan die middag 
heeft geleverd wil ik hier nog eens onderstrepen. Ook willen wij u bedanken voor het in 2018 in ons gestelde 
vertrouwen. 

’s-Hertogenbosch, augustus 2019 

De voorzitter van de ombudscommissie ’s-Hertogenbosch 

A.H.A. (Ton) Lensen 
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1. ACHTERGRONDEN 

De Ombudscommissie is er om burgers op weg te helpen als zij problemen ervaren in hun contact met de 
gemeente. Naar een oplossing of naar een juiste instantie. Daarnaast ondersteunt de Ombudscommissie 
de gemeente in de verbetering van haar dienstverlening en klachtbehandeling. Gevraagd en ongevraagd. 
Door het bespreken van signalen met ambtenaren, leidinggevenden en bestuurders. En het schrijven van 
rapporten. Zodat geleerd wordt van klachten. Dit  doen wij al 25 jaar. In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe 
wij daar de afgelopen jaren invulling aan gaven en thans nog geven.  

 
1.1. Historische achtergrond. 
 
Op 17 juni 1993 stelde de toenmalige gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch de Verordening 
op de gemeentelijke Ombudscommissie vast. In maart 1994 ging de Ombudscommissie daadwerkelijk van 
start. Daarmee koos ’s-Hertogenbosch als een van de eerste gemeenten in Nederland voor een eigen lokaal 
ombudsinstituut.  
 
De redenen voor de instelling van de Ombudscommissie in ’s-Hertogenbosch zijn:  
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid,  
- bereikbaarheid en nabijheid voor de inwoners,  
- laagdrempelig voor alle betrokkenen,  
- relevante kennis van de plaatselijke situatie, van zowel burgers als gemeentelijk apparaat,  
- diversiteit vanwege samenstelling en deskundigheid,  
- gewogen oordelen omdat alle invalshoeken, ook de niet- juridische, meewegen,  
- persoonlijke aandacht en contact naar alle betrokkenen,  
- rechtsbescherming voor de burger,  
- adviezen voor de gemeente.  
  

1.2. Organisatorische achtergrond 
 
1.2.1. Gemeentelijke organisatie 
De Ombudscommissie deelt haar kennis over (externe) klachtrecht zowel binnen als buiten de gemeente. 
Intern vindt er overleg plaats met sectordirecteuren, het Algemeen Management Team (AMT) van de 
gemeente, de klachtencoördinatoren en klachtbehandelaars, het Bureau Sociaal  Raadslieden en het 
Gemeentelijk Contact Centrum (GCC). Daarbij staat het verbeteren van de  gemeentelijke dienstverlening 
en de interne klachtbehandeling centraal.   
 
1.2.2. Andere ombudsinstituten en externe organisaties (ons netwerk). 
Extern wisselt de Ombudscommissie o.a. kennis uit met de Vereniging voor Klachtrecht en met andere  
ombudsinstituten, zoals de Commissie Ombudsman, de Zeeuwse Ombudsman, de Overijsselse  
Ombudsman, de gemeentelijke Ombudscommissies van de gemeenten Oss, Waalwijk en Hoeksche  Waard, 
evenals de gemeentelijke ombudsman Metropool Amsterdam.   
De Ombudscommissie ’s-Hertogenbosch maakt in dat kader sinds 2016 ook onderdeel uit van Colom,  een 
coördinerend en collegiaal overleg van ombudsmedewerkers bij de Nationale Ombudsman,  gemeentelijke 
Ombudsman Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, Overijsselse ombudsman, Zeeuwse  Ombudsman, 
Ombudsman Groningen en Ombudscommissie Hoeksche Waard. Ook neemt de Ombudscommissie ’s-
Hertogenbosch deel aan het overleg van de ‘Brabantse’ ombudscommissies. In beide overlegvormen vindt 
overleg over afstemming en kennisdeling  plaats over onderwerpen die alle ombudsinstituten raken.   
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1.2.3. Samenstelling Ombudscommissie 
 
Nu, na 25 jaar, is de Ombudscommissie nog steeds actief. Weliswaar in een gewijzigde samenstelling.  
 
Huidige leden: 

 De heer T. Lensen (2012- heden), herbenoemd tot 1 juli 2024. 

 Mevrouw D. Bouwer, lid (2017- heden en plaatsvervangend voorzitter (januari 2018-heden). 
Benoemd tot 1 april 2023. 

 Mevrouw B. Vervoort, lid (2017- heden), benoemd tot 1 april 2023. 

 De heer R. Peters, lid (2017-heden), benoemd tot 1 april 2023. 

 Mevrouw C. Hopman, secretaris (oktober 2018- heden) 
 
De Ombudscommissie wordt parttime (twintig uur per week) ondersteund door een (ambtelijk) secretaris.   
 
Voormalige voorzitters: 

 De heer H. Wijnhoven (1994 - 2000). Overleden 

 Mevrouw J. Van der Beek (2000 – 2012).  
 

Voormalige leden: 

 Mevrouw G. Nendels, lid (1994 – 1995). 

 De heer A. Mansur, lid (1994 – 2006). 

 De heer J. Willems, lid (1994 – 2006). 

 Mevrouw A. Pellemans, plv. lid (1994 – 2006). 

 De heer E. Benetreu, plv. lid (1994 – 2003).  

 Mevrouw I. Luijcks - lid (1995 - ??) . 

 Mevrouw A. van den Akker, lid (2006 – 2017) en plaatsvervangend voorzitter (2006 – april 2017). 

 Mevrouw A. Verhoof, lid (2006 – 2018) en plaatsvervangend voorzitter (april 2017 – januari 2018) 

 De heer A. de Kort, lid (2006 – 2017). 
 
Voormalige secretarissen:  

 De heer A. Kwinten ( 1994 - 2011) 

 Mevrouw  A. Bolders (2011 - maart 2012). 

 Mevrouw Y. Nass (maart 2012 – november 2018). 
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2. OMBUDSTHEMA’S 
 
Klachten en signalen zijn een belangrijke informatiebron om te weten te komen wat er bij burgers en (in) 
de  gemeente speelt. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de maatschappelijke thema’s die de 
afgelopen 25 jaar onze aandacht vroegen. In dit hoofdstuk laten wij zien hoe wij met deze kernthema’s 
omgingen. Gekoppeld aan enkele concrete  voorbeelden uit rapporten of signalen. En ook hoe de gemeente 
hiermee omging. 
 
Onder andere: schulden en armoede, toegang tot gemeentelijke voorzieningen, digitalisering, 
rechtsbescherming en privacy. Deze thema’s komen terug  in onze rapporten. Het zijn ook de thema’s die 
wij als kernthema’s bij de Nationale Ombudsman en andere ombudsinstituten zien terugkomen.   

 

2.1. Schulden en armoede 

Ambtenaren in de uitvoering vormen de voorposten van de overheid. Denk aan de wijkconsulenten, de 
medewerkers van het Bureau Sociale Raadslieden. Zij hebben rechtstreeks contact met burger. Ze hebben 
naast veel kennis over de materie ook een relatie met de burger. In die zin dat zij in contact staan in die 
samenleving. Deze kennis en ervaring, van de (ontwikkelingen in) samenleving, komen beter tot hun recht, 
wanneer zij hun kennis kunnen delen met de beleidsmakers maar ook daar waar nodig, in overleg, kunnen 
afwijken van de regels. Geregeld horen wij dat ook,  zeker in complexe casussen waar vaak ook veel meer 
aan de hand is, er geen beweging kan ontstaan. De stugheid of de nonflexibiliteit van regels staan acteren 
in afwijking ervan, in de weg. Terwijl afwijken ervan de burger weer op weg kan helpen. 
 
Schuldhulp -> Uit rapport NO1 13 september 2018 “Een open deur? Het vervolg”, blijkt dat nog steeds te veel 
mensen tussentijds uitvallen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of 
onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen 
onvoldoende en te weinig op papier. De toegang tot gemeentelijke schuldhulp is niet laagdrempelig en breed 
genoeg.  
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch is op basis van haar ervaringen in schuldzaken, reeds eerder gedane 
aanbevelingen en het eerder genoemde rapport, bij wijze van proef gaan experimenteren met een 
laagdrempelige balie voor personen met schulden (die informatie en advies behoeven of anderszins). 
Personen kunnen zich hier melden, zelfs zonder de administratieve rompslomp en gaan het gesprek aan.  
Aan de hand van het gesprek wordt er een plan van aanpak bepaald. Een goede manier om 
drempelverhoging tegen te gaan. 
 
2.2. Toegang tot gemeentelijke voorzieningen 

De Nationale ombudsman heeft op 14 mei 2018 zijn rapport ‘Zorgen voor burgers’ uitgebracht. Hierin 
constateerde hij dat overheidsinstanties, die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, nog steeds te 
veel werken vanuit hun eigen regels en kaders. De overheid is er voor de mensen, maar dat werkt in de 
praktijk wel eens anders uit. Niet iedereen wordt vanzelfsprekend gehoord of gezien en soms worden 
mensen zelfs uitgesloten van voorzieningen door (onbedoelde) drempels. Ook in dit kader melden 
burgers zich bij de Ombudscommissie. 

 

 

                                                             

1 Rapport 2018/070.  
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2.3. Digitalisering 

De maatschappij digitaliseert. De overheid gaat daarin mee. Voor veel burgers en overheidsinstanties is 
digitalisering een positieve ontwikkeling. Zo is contact makkelijk en snel gelegd. Informatie wordt snel 
uitgewisseld. 
 
Maar er zit ook een andere kant aan digitalisering: we horen over gegevens die verkeerd gekoppeld zijn of 
niet kloppen en toch in systemen blijven staan. Bovendien is er een aanzienlijke groep burgers die niet 
digitaal vaardig is en moeilijk of niet mee kan als het gaat om communicatie met de overheid.  
 
Iedereen moet zaken kunnen doen met de gemeente. De gemeente is hierbij aan zet. Burgers hebben 
tenslotte geen keuze. Je kunt maar bij één gemeente terecht. Daarom is het uitgangspunt van de 
Ombudscommissie: stel burgers centraal. Juist als het gaat om digitalisering van dienstverlening.  
 
Belangrijk hierbij vindt de Ombudscommissie2 dat de gemeente toegankelijk is. De gemeente moet haar 
infrastructuur (digitaal en niet digitaal) zo inrichten dat de toegang tot de gemeente voor iedere burger 
gewaarborgd is. En dat de gemeente oplossingsgericht is.  
 
De gemeente moet ervoor zorgen dat fouten in het digitale systeem opgelost worden. Ook moet de 
gemeente gebruiksvriendelijk zijn.De gemeente zet digitalisering in, in het belang van de gebruikers en 
niet alleen vanuit het gemak voor de gemeente. Goede dienstverlening is daarbij het uitgangspunt. In de 
gemeente ’s-Hertogenbosch beheerst ongeveer 1 op de 8 mensen de basisvaardigheden niet. Daardoor 
zijn ze vaak afhankelijk van hulp uit hun directe omgeving. Het Bossche Taalnetwerk werkt hard aan het 
verbeteren van basisvaardigheden. 

2.4. Rechtsbescherming 

De gemeente moet burgers de mogelijkheid geven om hun procedurele kansen te benutten. Ook moet  zij 
burgers daar actief en eerlijk over informeren. Daarbij wordt er gezorgd voor een eerlijke gang van zaken. 
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens het inloopspreekuur in ’s-
Hertogenbosch wordt er gratis rechtshulp gegeven aan mensen met alle inkomens.  

2.5. Jeugdhulp 

Ook de wereld op het gebied van jeugdhulp in een gemeente verandert. Wet- en regelgeving verandert, 
de organisaties waar gezinnen mee te maken kunnen hebben, veranderen per dag. Ook ontstaan er 
samenwerkingsverbanden tussen verschillende jeugdhulpverleningsinstanties. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook 
eenvoudiger en goedkoper. Dat staat in de Jeugdwet. 

Inwoners uit de gemeente ’s-Hertogenbosch kunnen bij KOO3 terecht met hun vragen. Vragen die mensen 
in hun persoonlijk leven raken. Het kunnen vragen zijn over veel verschillende onderwerpen zoals: 
opleiding en werk, geldzaken, jeugd en gezin, wonen en vervoer, zorg en hulp, meedoen en meehelpen. 

Het hoofddoel van KOO is burgers op weg helpen in de mogelijkheden op gebied van informatie, advies, 
hulp en ondersteuning in het sociale domein. Andere doelen: kwaliteit en toegankelijkheid van informatie 

                                                             

2 Hierbij haakt de Ombudscommissie aan bij de Ombudsvisie op Digitalisering van de Nationale Ombudsman van 7 

december 2017.  

3 Koo is het informatie en adviespunt voor inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
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en dienstverlening borgen, vrijwilligers en beroepskrachten beter faciliteren en werkers in de wijk 
efficiënt met bewoners en elkaar laten samenwerken. 

2.6. Privacy 
 
De gemeente automatiseert steeds meer. In allerlei systemen zijn persoonsgegevens opgeslagen en  
worden gegevens aan elkaar gekoppeld. Voor de gemeente is het gemakkelijk om toegang te hebben  tot 
allerlei gegevens. Privacyregelgeving kan hierbij belemmerend werken voor de gemeente.  Bijvoorbeeld in 
een sociaal wijkteam. Insteek is namelijk dat door onderling informatie uit te wisselen (eerder) tot 
oplossingen gekomen kan worden. Vooral voor kwetsbare en minder zelfredzame burgers. Voor in de 
toekomst, vanaf 2019, zijn er verschillende functionarissen in dienst bij de gemeente  ’s-Hertogenbosch, 
namelijk een privacyofficer en een functionaris gegevensbescherming. 
 
De AVG en andere privacywetgeving en regelingen zijn een vak apart, algemeen geldend en worden als 
specialisme beoefend. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de functionarissen en de 
commissie. De secretaris van de commissie vormt het voorportaal bij klachten die bij de commissie binnenkomen 
indien het onderwerp privacy zich voordoet. Minder complexe zaken worden zelfstandig afgedaan maar is er 
altijd een mogelijkheid om terug te vallen op de functionarissen bij ingewikkeldheden. In 2019 krijgt de secretaris 

een korte training in de materie. 
 

3. Professionele klachtbehandeling 
 
Burgers kunnen klachten over medewerkers of bestuurders van de gemeente in eerste instantie  indienen 
bij de gemeente zelf. De gemeente krijgt hiermee de kans om eerst zelf op de klacht te  reageren. Het kan 
daarbij gaan om zowel bejegeningsklachten als andere klachten. De gemeente  behandelt de klachten 
volgens richtlijnen en toepasselijke wettelijke bepalingen. De klachtbehandeling  door de gemeente heet 
“interne klachtbehandeling”.   
 
Klagers hebben bij het indienen van hun (bejegenings-)klacht meestal het leereffect van de klacht als  
belangrijkste doel. Om herhaling te voorkomen, dat betrokken medewerker wordt aangesproken,  
aandacht voor bejegening en het verkrijgen van excuses.   
 Wanneer de burger het niet eens is met de wijze van interne klachtbehandeling, of met de uitkomst  

daarvan kan hij een klacht indienen bij de Ombudscommissie. Deze klachtbehandeling door de  

Ombudscommissie heet “externe klachtbehandeling17.”   

Interne klachtbehandeling is daarmee als het ware een (verplichte) voorfase voordat een verzoek om  
klachtbehandeling bij de Ombudscommissie in onderzoek wordt genomen.   
  
Er zijn ook gevallen waarin een burger toch direct bij de Ombudscommissie terecht kan en niet eerst bij  de 
gemeente zijn klacht kenbaar hoeft te maken. Meestal gaat het om de volgende  uitzonderingssituaties:  

 
1. Er zijn al veel (informele) contacten tussen verzoeker 

 en de gemeente geweest die niet tot  een oplossing leidden  
en een interne klachtenprocedure voegt hier niets meer aan toe.   

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

 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de belangrijkste aanbevelingen die wij in de afgelopen 25 jaar aan de 
gemeente deden ter verbetering van de interne klachtbehandeling. En welke signalen en aandachtspunten 
wij de afgelopen jaren tegen kwamen. Ook gaan wij in op de punten waar het (al) wel goed gaat. Hoe intern 
en extern klachtrecht elkaar in de loop van de jaren steeds meer zijn gaan versterken vanuit het perspectief 
van de burger.  
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3.1. Interne klachtbehandeling. 
Interne klachtbehandeling heeft onder meer tot doel: genoegdoening voor de burger, leren van klachten,  
verbeteren van dienstverlening, verkrijgen van informatie van de burger, herstellen van fouten en  
misverstanden, verbeteren van de relatie met de burger en het herstel van vertrouwen tussen de  gemeente 
en de burger. Hierbij staat steeds de tevredenheid van de klager voorop. En het vinden van  een oplossing 
van zijn probleem.   
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch kent sinds enige tijd een fasering in haar klachtbehandeling. Uitgangspunt 
is dat de gemeente eerst probeert de klacht op een informele wijze af te handelen, door o.a. snel telefonisch  
contact op te nemen met klager en/of beklaagde. Waarbij het vinden van een oplossing voorop staat.  De 
klacht is dan afgehandeld zonder dat het komt tot een beoordeling van de klacht. Als dat niet lukt,  handelt 
de gemeente de klacht op formele wijze af en doet zij een uitspraak over de gegrondheid van  de klacht in 
een afdoeningsbrief.   
 
Wij constateerden dat er bij de gemeente in toenemende mate aandacht is voor het informeel oplossen 
van klachten. Dat is een positieve ontwikkeling. Een persoonlijke, oprechte en constructieve houding kan 
bijdragen aan een voorspoedige klachtafhandeling. Mocht dit niet helpen, is de gang naar een formele 
afhandeling altijd een optie. 
 
Het inzetten van het informeel oplossen vergt ook een behoorlijk inlevend vermogen vanuit die overheid 
jegens de burger. Want in plaats van het gelijk willen hebben en krijgen is ook het ‘verder’ willen gaan en 
in beweging willen komen een reden om laagdrempelige klachtbehandeling aan te bieden. 
 
(Geen) doel van het klachtrecht.  
Binnen de kaders (AWB, Gemeentewet, Gemeentelijke Verordening) die we kennen kan een ieder een 
klacht indienen over de wijze waarop hij/zij is behandeld door een overheidsinstantie.  Hierbij wordt in acht 
genomen dat de burger ook op weg geholpen moet worden en dat een gemeentelijke dienst kan leren van 
een situatie.  
Vertrouwen kan niet afgedwongen worden. Want het behandelen van klachten heeft als doel het herstel 
van vertrouwen. 
 
Soms lijkt klagen een doel op zich. Een oplossing vinden voor het probleem is dan niet het hoofddoel, maar 
wordt de wens het tegemoetkomen aan een principe en wordt er een waarde gehecht aan het oordeel van 
een bestuurder of ambtenaar, dat de handeling geen juiste was. 
Of dit bijdraagt aan het herstel van vertrouwen, daar valt over te twisten. Wel kan een stroom van klachten, 
welke de hele ambtelijke organisatie raakt, als een behoorlijke belasting worden ervaren. En is het aan de 
organisatie te bepalen of de klachten zwaarwegend genoeg zijn om in alle lagen een flinke effort in te 
zetten. In Ombudsprudentie 4wordt tekst en uitleg gegeven over hoe vergaand klachtafhandeling zou 
moeten kunnen zijn, maar wordt ook nader ingezoomd op de grenzen van het klachtrecht. Zo kan een 
organisatie een afweging maken en de vraag stellen, of het beantwoorden van de klacht bijdraagt aan het 
herstel van vertrouwen en/of een (onveranderbaar) verschil van mening nog veranderd kan worden op 
basis van argumenten en onderbouwing. 
  
Evalueren eigen handelen. 
In het kader van kwaliteitstoetsing heeft de gemeente dan ook haar eigen handelen in klachtafhandeling 
getoetst. Op basis van een rapport heeft de gemeente aangegeven, meer uniformiteit in afhandeling na te 
willen streven. Door de grootte van de organisatie en de verschillende sectoren, alle met een andere 
dynamiek, liep dit niet synchroon. Met de verschillende diensten (gepaard met complexiteit van 
vraagstukken en mogelijk andere doelgroepen) in het achterhoofd wordt er nu een gelijke start gemaakt. 

                                                             

4 Publicatiedatum, 12 oktober 2017, Rapportnummer, 2017/113 



 

12 

 

Dat wil zeggen dat de verschillende klachtbehandelaars tegelijkertijd een zelfde training wordt aangeboden. 
Daarmee wordt een redelijke uniformiteit in handelen beoogd. Medio 2019 wordt dit opgepakt. 
 
3.2. Externe klachtbehandeling.  
De Ombudscommissie streeft ernaar behoorlijk bestuur te bevorderen en het vertrouwen van burgers in 
de overheid te herstellen. Burgers die zich wenden tot de commissie hebben doorgaans al contact gehad 
met de gemeente waarbij op de een of andere manier het vertrouwen van deze burger is geschaad. Ze zijn 
boos, niet tevreden en voelen zich niet gehoord en/of begrepen.  

Externe klachtbehandeling wordt thans veel meer gezien als een middel om de burger (op weg) te helpen 
en om de organisatie te laten leren van klachten. Deze hoofddoelstellingen staan voor de 
Ombudscommissie centraal in haar werk. Waarbij de Ombudscommissie het verzoek om 
klachtbehandeling meestal niet meteen formeel in behandeling neemt, maar eerst informeel streeft naar 
een oplossing of verwijzing naar de juiste instantie. Intern of extern. 

Een informele, pragmatische aanpak is inmiddels niet meer nieuw en valt niet meer weg te denken in het 
huidige tijdperk als middel tot geschilbeslechting. Deze probleemoplossende benadering zorgt sneller 
voor een beweging waarbij tegelijkertijd wordt getoetst of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. 

De groei en ontwikkeling van de commissie van de afgelopen jaren gaat ook gepaard met allerlei 
ontwikkelingen op organisatorisch vlak. Diverse maatregelen zijn gericht op de efficiency en het ‘handig en 
snel’ oppakken. Een groot front-office is er niet maar denk aan de telefonische laagdrempeligheid. Burgers 
kunnen gerichter en sneller telefonisch te woord worden gestaan. Naast de telefonische en de schriftelijke 
bereikbaarheid is de Ombudscommissie sterk gedigitaliseerd en zal zij zich blijven ontwikkelen op dit 
gebied. Deze ontwikkeling draagt bij aan informatie-uitwisseling via email-verkeer en de website. 
 
Soms is snel streven naar een informele afdoening of verwijzing door de Ombudscommissie niet mogelijk. 
Of wordt gekozen voor een afronding van het verzoek met een eindrapport. In die gevallen doet de 
Ombudscommissie ook inhoudelijk onderzoek. De Ombudscommissie kent een drietal afhandelingswijzen 
van verzoeken om klachtbehandeling: formeel onderzoek gevolgd door een rapport, doorverwijzing of 
informele conflictoplossing. Waarbij wij een verschuiving zien van een toename van complexiteit van de 
problemen en verschuiving naar integraliteit bij de aanpak ervan. 
 
Eigen handelen Ombudscommissie 
 
Kwaliteitsbewustzijn 
We zien ook een verschuiving naar steeds meer maatwerk leveren. Maatwerk en complexe casuistiek lijken 
inherent aan elkaar. Zo lijken alle complexe veranderingen in de dynamiek van de samenleving ook bij te 
dragen aan de complexiteit van de klacht. Maatwerk dient bij te dragen aan een grotere tevredenheid van 
de verzoekers met de dienstverlening. Het stelt hoge eisen aan de inrichting van ons werk en aan de 
kwaliteit  van het werk van de ombudscommissie.  
Ook nu integraliteit (of sectoroverstijgend werken) in bepaalde gevallen en onder bepaalde 
omstandigheden lastig lijkt te combineren met deze eerder genoemde complexiteit. 
 
Klanttevredenheid 
Verzoekers die zich tot de Ombudscommissie wenden zijn doorgaans ontevreden over een behandeling bij 
de gemeente. De Ombudscommissie is de 2e lijns klachtbehandelaar. Onze primaire taak is dan ook het 
toetsen van gedragingen van de overheid en we zijn in principe geen belangenbehartiger van de burger.  
 
Verzoekers waarbij de Ombudscommissie met een informele, pragmatische aanpak kwam (snelle, adequate 
handeling) zijn over het algemeen erg tevreden over de dienstverlening. Bij de benadering krijgt een 
verzoeker snel, tastbaar resultaat. 
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Vooralsnog is ons systeem er nog niet op ingericht dat de kwaliteit (en kwantiteit) van de dienstverlening 
in vastgelegde stukken terug te vinden is. Bij elk contact met de verzoeker wordt ook het onderwerp 
‘tevredenheid’ aanhangig gemaakt. Teleurgestelde burgers komen dan ook voor waarbij de wens en de 
verwachting anders was. Niet tevreden verzoekers geven daarentegen aan dat zij de dienstverlening van 
de Ombudscommissie als prettig hebben ervaren ondanks de uitkomst. In een gesprek met de commissie 
is dit een terugkomend onderwerp. Zo kan de Ombudscommissie namelijk ook in de eigen ontwikkeling van 
dit effect leren. 
 
De klachten die ons bereiken zijn zeer divers van aard. Soms zijn het klachten die qua inhoud verder geen 
invloed hebben op het dagelijks leven. En in toenemende mate zijn het klachten die een enorme 
invloed/effect/ínbreuk hebben in iemands bestaan.  
Welke manier van klachtbehandeling leidt tot de meeste tevredenheid is een interessante vraag. Een 
antwoord op deze vraag is niet eenduidig en laat zich ook niet makkelijk onderzoeken. Voor eind 2019 komt 
er meer aandacht voor de klanttevredenheid. 
 
Klachtenregeling. 
De Ombudscommissie gaat nadenken over de wenselijkheid van een klachtenregeling voor klachten over 
de Ombudscommissie zelf. Professionalisering van klachtbehandeling is een blijvend en altijd aanwezig zijnd 
aandachtspunt voor de commissie. Dit vergt nader onderzoek. In 2019 gaan wij dit verder oppakken en 
vormgeven. We gaan onder andere nadenken over een  klachtregeling over (leden van) de 
Ombudscommissie, behandelingsduur, inhoud van rapporten etc.  
  
3.3. Verhouding intern en extern klachtrecht 
Het aantal mensen dat na een afgeronde interne klachtenprocedure doorgaat naar de  Ombudscommissie 
ligt sinds 2014 rond de 5%.  
 
Naast een kwantitatieve verhouding bestaat er ook een  kwalitatieve verhouding tussen de interne en 
externe klachtenprocedure. Een goede klachtbehandeling bij de Ombudscommissie is gebaat bij een goede 
klachtbehandeling door de gemeente. Een goede  onderlinge communicatie en afstemming van procedures 
is daarbij essentieel. Vooral om burgers  adequaat te kunnen informeren en verwijzen.   

Belangrijk is daarom dat gemeentelijke klachtbehandelaars en –coördinatoren snel en adequaat (blijven) 
reageren bij streven naar informele afdoening, informatieverzoeken en onderzoeken door de 
Ombudscommissie. Ook belangrijk is dat de Ombudscommissie een terugkoppeling krijgt over hoe de 
gemeente de klacht afhandelde na een interne doorverwijzing of bemiddeling.Onaanvaardbaar is dat 
belangrijke informatie onjuist of traag bij de Ombudscommissie terecht komt. Of  dat gemaakte (tijds-
)afspraken niet worden nagekomen. Hiervan was in 2018 een enkele keer sprake.  Dit hebben wij bij 
betrokkenen kenbaar gemaakt.   

Niettemin ziet de Ombudscommissie dat de gemeente van dit punt werk maakt. En lopen de meeste  
contacten tussen de (secretaris van de) Ombudscommissie en klachtencoördinatoren en -behandelaars  
goed. Ook met de centrale klachtencoördinator. Met als resultaat: dat de interne en externe  
klachtenprocedures elkaar meer gaan versterken. Ieder vanuit eigen rol, taak, en bevoegdheden. Dit  levert 
vervolgens niet alleen tijd- maar ook kostenbesparing op. Zowel voor de gemeente als burgers.  In 2018 
vond er een gezamenlijk overleg plaats van de betrokken gemeenteambtenaren met de leden van de 
Ombudscommissie waarin met elkaar afstemmen en elkaar opzoeken centraal stond.  
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4. Rapporten en aanbevelingen 

Een belangrijk instrument waarmee de Ombudscommissie invulling geeft aan de leerfunctie van het 
klachtrecht is de bespreking in het jaarverslag van de signalen als gevolg van binnengekomen casuïstiek. 
En daarnaast door het uitbrengen van rapporten. Al dan niet met aanbevelingen. Dat kunnen individuele  
aanbevelingen zijn, gericht op de persoon van de klager, maar ook algemene aanbevelingen. Gericht  op 
het verbeteren van de gemeentelijke organisatie.   
 
4.1 Lerende overheid 
Om Ombudswerk effectief te laten zijn, is het belangrijk dat er ook daadwerkelijk wordt geleerd van  
klachten. En dat aanbevelingen leiden tot structurele verbeteringen in gemeentelijke communicatie,  
dienstverlening en klachtbehandeling. Hiervoor is steun en interesse vanuit het management aan  
klachtbehandelaars en klachtencoördinatoren nodig. En dat de waarde van klachten breed gedragen  wordt 
binnen de gemeente. De Ombudscommissie ziet dat hierin stappen gemaakt worden. Wat onder andere 
blijkt uit de in gang gezette evaluatie van het interne klachtrecht.   
  
Ook ziet de Ombudscommissie voor zichzelf hierin een rol. In onze contacten binnen de gemeente dragen 
wij structurele oplossingen aan en doen we aanbevelingen. Wij baseren ons daarbij op de klachten, 
signalen, vragen etc. die wij ontvangen.   
 
Ook in het verslagjaar onderhield de Ombudscommissie binnen de gemeentelijke organisatie onder  andere 
contact met de burgemeester, sectordirecteuren, klachten coördinatoren, klachtbehandelaars,  
leidinggevenden en de griffie. Om informatie op te vragen, aanbevelingen terug te koppelen, rapporten  te 
bespreken, lopende onderzoeken te bespreken, signalen terug te leggen, kennis over te dragen etc.   
 
Wij constateren dat de gemeente net als in voorgaande jaren onze adviezen en aanbevelingen ter harte  
neemt. En alle aanbevelingen overnam. Ook in 2018 is deze positieve lijn doorgezet.  
 
4.2 Rapporten 
De oordelen van de Ombudscommissie spelen een belangrijke rol om de gemeente anders te laten  kijken 
naar haar diensten en processen. Door na te denken over manieren waarop het anders en beter  kan. Ook 
dagen we de gemeente uit om zaken te verbeteren. De oordelen in onze rapporten laten zien  wat de 
Ombudscommissie als behoorlijk gemeentelijk handelen beschouwt. En wat er in een bepaalde  situatie 
anders en beter had gekund. Ook kan uit een onderzoek blijken dat de gemeente niets te  verwijten valt. 
Dit zeggen we dan ook.   
 
Alle rapporten van de Ombudscommissie zijn openbaar en worden sinds 2013 – integraal en in 
geanonimiseerde  vorm – op onze website geplaatst. Voorheen vond openbaarmaking van de rapporten 
plaats, door opname van de rapporten in het jaarverslag van de Ombudscommissie.  
 
In 2018 zijn er 5 inhoudelijke onderzoeken geweest waarbij er 5 eindrapporten zijn verschenen met de 
volgende titels: 

 Afspraak is afspraak, januari 2019 (gezen het traject voorafgaand in 2018 wordt dit rapport 
meegenomen in 2018). 

 Alleenstaande ouder, juni 2018. 

 Hoe ver moet clientondersteuning gaan, maart 2018. 

 Zoektocht van een vader naar passende jeugdhulp voor zijn zoon, maart 2018. 

 Toeslag of vermogen, februari 2018. 
 
Voor de inhoud van deze rapporten verwijzen wij u naar de website 
http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten. 
 
 

http://www.ombudscommissiegemeentes-hertogenbosch.nl/rapporten
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4.3 Aanbevelingen 
In 2018 hebben we 5 rapporten geschreven waarin we meerdere aanbevelingen hebben gedaan aan de 
gemeente. 
 
Veel van de klachten waarin er een onderzoek heeft plaatsgehad met een afsluitend rapport (met 
aanbeveling) hebben een ingewikkeld karakter, waarvoor geen standaardprocedure bestaat. Voorbeelden 
zijn: bejegeningsklachten waarbij een klager zich niet correct behandeld voelt, en klachten over 
toezeggingen van een (onderdeel van een) gemeente, die wel of niet op juiste manier zijn nagekomen. 
 
We kunnen zeggen dat de aanbevelingen in bepaalde situaties concreet zijn gemaakt maar dat in andere 
gevallen een aanbeveling een algemeen karakter heeft. In de regel worden onze aanbevelingen  
opgevolgd.  
 

 
Indien de gemeente een aanbeveling niet opvolgt moet zij volgens de Algemene wet bestuursrecht ons 
laten weten  waarom er niet wordt opgevolgd en wat daarvan de reden is. 
 

4.4 Nazorg 

De Ombudscommissie controleert of de gemeente haar aanbevelingen opvolgt. Om die reden houdt de  
Ombudscommissie sinds enige jaren gesprekken met alle sectordirecteuren. Hierin bespreken we  onder 
andere het opvolgen van de aanbevelingen en binnengekomen signalen.   

Een ander aspect van nazorg is dat de Ombudscommissie de gemeente, na het uitbrengen van  

eindrapporten, vraagt om klager te informeren over wat zijn klacht opleverde. Hierdoor ziet klager welke  

veranderingen zijn klacht teweeg bracht. Voor hemzelf of voor anderen. Dit draagt bij aan acceptatie  van 

de situatie en herstel van vertrouwen.   

 

   WAT ZIJN ONZE AANBEVELINGEN IN 2018 
 

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

2. Vertel verzoeker welke maatregelen zijn of worden genomen om herhaling te voorkomen. Zodat geleerd 
kan worden van klachten en de dienstverlening verbeterd kan worden. 
(Rapport 30 maart 2018, ‘Zoektocht van een vader naar passende jeugdhulp voor zijn zoon’) 

 
Treed, vanuit het bestaande samenwerkingsverband met het waterschap, in overleg met het  
Waterschap of er ruimte is voor het (alsnog) verlenen van kwijtschelding van de waterschapslasten. 
(Rapport 28 februari 2018, ‘Toeslag of vermogen’) 
 
Zoek (ook) in andere toekomstige gevallen, waarin burgers vanwege financiële of andere complexe 
problemen vastlopen, naar integrale, en waar nodig sector overstijgende, maatwerkoplossingen. 
(Rapport 27 juni 2018, ‘Alleenstaande ouder’) 

 
1. Verbeter de onderlinge afstemming tussen Sociaal Wijkteam en Veilig Thuis bij het agenderen van 

verzoeken tot onderzoek op het Beter Beschermd overleg. 
2. Spreek met Veilig Thuis af dat afgehandelde klachten over en weer besproken en gedeeld worden, zodat 

(meer) geleerd kan worden van klachten. 
(Rapport 15 januari 2019, ‘Afspraak is afspraak’) 
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BIJLAGE I: Werk in cijfers 2018 

 
In deze bijlage leest u over de aantallen verzoeken om klachtbehandeling die de Ombudscommissie  ontving 
en de wijze waarop de Ombudscommissie hiermee omging.   
 
Gezien het relatief geringe aantal verzoeken bij de Ombudscommissie, in relatie tot het grote aantal  
klantcontacten van de gemeente, waarschuwt de Ombudscommissie voor een (te) kwantitatieve duiding  
hiervan. Weinig klachten over de gemeente betekent niet automatisch dat de gemeente het “dus” goed  
doet. Veel klachten, betekent ook weer niet dat de gemeente het niet goed doet.   
 
Klachten bieden een inzicht in de wijze waarop de burgers de dienstverlening en klachtbehandeling  door 
de gemeente hebben ervaren. Klachtbehandeling hoort aldus bij een goede gemeentelijke  dienstverlening 
en maakt hier onderdeel van uit.   
 
Aantallen verzoeken om klachtbehandeling  
Een jubileumeditie van een 25- jaarverslag leent zich uiteraard voor een overzicht van klachten van de 
afgelopen jaren. 
 

 
Figuur 1: totaal ingekomen aantal klachten bij de Ombudscommissie 2012 t/m 2018 

 
Opvallend gegeven is het jaar 2014. In dit jaar ontving de Ombudscommissie 98 klachten5. Ten opzichte 
van de jaren ervoor als de jaren erna, is het een grote uitspringer.  
Vanaf 2015 lijkt het aantal redelijk constant.  
 
Verzoeken om klachtbehandeling 2018. 
De Ombudscommissie kreeg in 2018 74 verzoeken om klachtbehandeling. Schriftelijk, per telefoon, per 
email en via het contactformulier op onze website. Dit aantal is een lichte stijging ten opzichte van 
voorgaande jaren. Het ligt in ieder geval hoger dan het aantal  verzoeken dat de Ombudscommissie vanaf 
2014 jaarlijks ontvangt. Te weten rond de achtenzestig  verzoeken.  

                                                             

5 . De stijging van het aantal klachten dat de Ombudscommissie in 2014 ontving is onder meer te verklaren door het besluit van het college 

om het betaalmoment van de bijstandsuitkering te verschuiven. Hierover ontving de Ombudscommissie in 2014 zestien klachten (16%). 
Het merendeel hiervan stuurde de Ombudscommissie door naar de gemeente voor interne klachtbehandeling.  
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Figuur2: totaal ingekomen klachten gespecificeerd per sector 2018 

 
De Ombudscommissie behandelt klachten over ambtenaren of bestuurders van de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Ook behandelt de Ombudscommissie (nog) klachten over de GGD Hart voor Brabant en 
de Veiligheidsregio Brabant Noord en is zij het meldpunt ingevolge de Regeling Klokkenluiders gemeente 
’s-Hertogenbosch. 
 
Een ieder mag zich met zijn klacht tot de Ombudscommissie richten6. Echter, niet in alle gevallen is de 
Ombudscommissie verplicht of bevoegd de klacht ook te behandelen. Sommige klachten over de 
gemeente ’s-Hertogenbosch kan de Ombudscommissie niet in behandeling nemen omdat niet is voldaan 
aan bepaalde vereisten. Zo neemt de commissie geen verzoeken in onderzoek als de klacht  niet gericht is 
op een “gedraging” van een ambtenaar, maar bijvoorbeeld op een besluit. Ook neemt de 
Ombudscommissie geen klachten in onderzoek die betrekking hebben op een uitspraak van een rechter, 
of op het (gemeentelijk) beleid.  
In al die gevallen wijst de Ombudscommissie de burger de juiste weg met een doorverwijzing, een 
adequate toelichting of door het geven van informatie. Te allen tijde biedt de Ombudscommissie 
minimaal een luisterend oor.  
 
Van de 74 verzoeken om klachtbehandeling nam de Ombudscommissie 5  verzoeken  in onderzoek. Zij bracht 
hierover 5 verslagen van bevindingen en 5 eindrapporten uit. Waarbij in enkele rapporten meerdere 
verzoeken om klachtbehandeling (gecombineerd) afgerond zijn.   

 
In de overige 69 gevallen vond geen inhoudelijk onderzoek plaats. Wel een andere passende (informele) 
aanpak (50 verzoeken). Of een verwijzing (13 verzoeken). 
Of waarbij de commissie onbevoegd was (niet voldaan aan kenbaarheidsvereiste) of klacht intern werd 
doorgestuurd naar de gemeente of doorgestuurd werd naar een andere, externe, instantie (6 verzoeken).  
 
Voorafgaand aan en lopende de onderzoeken hield de Ombudscommissie meerdere intakegesprekken, tien 
hoorzittingen, diverse (telefoon-)gesprekken en mailcontacten.   
 

                                                             

6 Artikel 9:18, eerste lid, Awb. 
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Figuur3: wijze van behandeling van verzoeken 2018 door de Ombudscommissie. 

 
De grafiek laat zien hoe de klachten in behandeling zijn genomen en in hoeveel verzoeken de 
Ombudscommissie in deze jaren niet bevoegd was en verzoekers extern  doorverwees naar de juiste 
instantie.  
 
Andere aanpak: 
De Ombudsman/commissie biedt aanvullende rechtsbescherming aan de burger en doet aanbevelingen 
voor structurele verbeteringen over de wijze waarop bestuursorganen functioneren. En daarnaast is de 
commissie er ook om het geschonden vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen. 
Vanuit dit perspectief zullen de competenties, vanuit een professionele conflictbemiddeling, door 
verschillende instrumenten ingezet worden. Met als doel om in een conflict perspectief te kunnen bieden. 
Een laagdrempelige conflictoplossing is dan ook een focus met kansen op succes. 
 

Behoorlijkheidsnormen.  

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

In onze rapporten over 2018 toetste de Ombudscommissie aan de volgende behoorlijkheidsnormen.  

Vereiste van een behoorlijk overheidsoptreden (o.a. goede informatieverstrekking). 

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid ervoor zorgt dat de burger de juiste 
informatie krijgt en dat die informatie klopt, en volledig en duidelijk is. Zij verstrekt niet alleen informatie 
als de burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf. 

Vereiste van een goede organisatie.   

Het vereiste van goede organisatie houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat haar organisatie en haar 
administratie de dienstverlening aan de burger ten goede komt. Zij werkt secuur en vermijdt slordigheden. 
Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld.   
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Ook samenwerken is een belangrijk element. De Overheid is gericht op samenwerking. Zij richt zich op het 
belang van de burger met andere (overheid-) instanties samen en stuurt de burger niet van het kastje 
naar de muur. Zij verschuilt zich niet achter een beperkte taakstelling, maar neemt steeds zelf het 
initiatief om samen te werken met andere instanties. De overheid biedt de burger 1 loket voor zijn vraag 
of probleem. 

Vereiste van een goede motivering. 

Het vereiste van goede motivering brengt mee dat de overheid haar handelen en haar besluiten duidelijk 
aan de burger uitlegt. Daarbij geeft zij aan op welke wettelijke bepalingen de behandeling of het besluit is 
gebaseerd, van welke feiten zij is uitgegaan en hoe zij rekening heeft gehouden met de belangen van de 
burgers. Deze motivering moet voor de burger begrijpelijk zijn.   

Vereiste van redelijkheid.  

De overheid is redelijk. Zij weegt de verschillende belangen tegen elkaar af voordat zij een beslissing 
neemt. De uitkomst mag niet onredelijk zijn. 

Leveren van maatwerk.  

De overheid is bereid om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als 
dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen. 

Vereiste van fair play.  

De overheid geeft de burger de mogelijkheid om zijn procedurele kansen te benutten en zorgt daarbij 

voor een eerlijke gang van zaken. 

Vereiste van betrouwbaarheid. 

Dit houdt in dat de overheid afspraken en toezeggingen nakomt. Als de overheid gerechtvaardigde 
verwachtingen heeft gewekt bij een burger, moet zij deze ook honoreren. De overheid moet rechterlijke 
uitspraken voortvarend en nauwgezet opvolgen. 

Vereiste van een goede interne klachtbehandeling/professionaliteit. 

Het vereiste van professionaliteit houdt in dat de overheid er voor zorgt dat haar medewerkers volgens hun 
professionele normen werken. De burger mag van hen bijzondere deskundigheid verwachten.  

 

Figuur 4:toegepaste behoorlijkheidsnormen 2018 
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Uit vorenstaande grafiek blijkt dat de Ombudscommissie in 2018 toetste aan de beginselen van een  goede 
informatieverstrekking (1), goede organisatie (1), goede motivering (1), vereiste van redelijkheid (2), 
maatwerk (3), fair play (1), het vereiste van betrouwbaarheid (1) en een goede interne klachtbehandeling 
(1). Een nadere uitwerking van deze toetsing aan de behoorlijkheidsnormen vindt u terug in de  
eindrapporten. Deze zijn gepubliceerd en terug te lezen op onze website. 
 
Aantallen verzoeken om klachtbehandeling per sector.  
De gemeente is onderverdeeld in zes sectoren: Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Stadsbedrijven  (SB), 
Stadsontwikkeling (SO), M&D (Middelen en Dienstverlening), WXL (Weener XL) en BAZ  (Bestuurs- en 
Algemene Zaken). Daarnaast behandelt de Ombudscommissie ook verzoeken om  klachtbehandeling die 
gaan over de GGD Hart voor Brabant en de  Veiligheidsregio Oost Brabant. Daarnaast is de 
Ombudscommissie ook het meldpunt ingevolge de Regeling Klokkenluiders gemeente ’s-Hertogenbosch. 

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

 
In de onderstaande grafiek is te zien hoeveel verzoeken om klachtbehandeling per sector  binnenkwamen 
bij de Ombudscommissie in het jaar 2018.  
 
Ook over de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 proberen we meer beeld te geven.  
 
 

 

Figuur 5: ingekomen klachten per sector over het jaar 2015 t/m 2018  

Wat valt op?  

Over het jaar 2018 net als in 2017 ontving de Ombudscommissie geen verzoeken over de GGD. In 2016 

ontving de Ombudscommissie 2 verzoeken over de GGD. 

- Een lichte afname van het aantal verzoeken om klachtbehandeling bij de sector Stadsontwikkeling 

(2017:20- 2018:16). 
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- Een lichte stijging van verzoeken om klachtbehandeling bij de sector Middelen en Dienstverlening 

(2017:3- 2018:4), Stadsbeheer (2017:14- 2018:16), WXL (2017:12-2018:21) en de sector Maatschappelijke 

Ontwikkeling (2017:20- 2018:21). 

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

was (2017:6- 2017:3). 
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BIJLAGE 2: 

INFOGRAPHIC EXTERNE KLACHTBEHANDELING 
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BIJLAGE 3: STROOMSCHEMA INTERNE KLACHTBEHANDELING 
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BIJLAGE 4: JUBILEUMBIJEENKOMST 25 JAAR  

INHOUDELIJK PROGRAMMA OMBUDSCOMMISSIE ’s-HERTOGENBOSCH 
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