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Gemeente Steenbergen

Overzicht verzoekschriften 01-01-2014 tot en met 31-12-2014

Bijgaand treft u een overzicht aan van verzoekschriften die de Nationale
ombudsman in de periode 01-01-2014 tot en met 31-12-2014 over uw organisatie
heeft ontvangen. Naast verzoek-schriften, ontvangt de ombudsman ook
telefonisch vragen of verzoeken die niet als schriftelijke klacht worden
aangemerkt. Met ingang van dit jaar staan deze weergegeven onder 'Aantal
geregistreerde contacten'. 

Als u naar aanleiding van dit overzicht vragen heeft, dan kunt u deze doorgeleiden
naar het adres:
jan.prins@nationaleombudsman.nl

Mocht dit elektronische bericht onverhoopt niet zijn terecht gekomen bij de
contactpersoon Nationale ombudsman in uw organisatie, verzoek ik u om mij op
het hiervoor aangegeven adres te informeren over het juiste adres van uw
contactpersoon.

Hoogachtend,

DE NATIONALE OMBUDSMAN,

voor deze,

mr. J.A. Prins
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0In behandeling per 01-01-2014

2

0a. met rapport
0b. met rapportbrief

3Ontvangen van 01-01-2014 tot en met 31-12-2014         

0In behandeling per 31-12-2014         

3Te behandelen
Afgedaan

2) Onderzoek

1) Niet in onderzoek, totaal

Cijfermatig overzicht verzoekschriften

c. tussentijds beëindigd (interventie)
d. bemiddeling

1
0
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Dossiers afgedaan in periode 01-01-2014 t/m 31-12-2014

201402271

201406108

201406467

Dossiernummer

Dossiernummer

Dossiernummer

Rapportnummer

Rapportnummer

Rapportnummer

15-02-2014

14-05-2014

23-05-2014

Datum ontvangst

Datum ontvangst

Datum ontvangst

11-03-2014

23-07-2014

10-07-2014

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Verzoeker klaagt erover dat de brandweer hem nooit heeft voorgedragen voor een
koninklijke onderscheiding.
Gebleken is dat het beleid bij de brandweer is veranderd, doordat het is opgegaan
in een groter korps. In de tijd dat verzoeker bij de brandweer werkte, werd geen
onderscheiding gevraagd.
De Nationale ombudsman gaat hier geen verder onderzoek naar doen. 

Verzoeker klaagt over herinrichting straat en contact met gemeente. Geen
onderzoek; KEN

Onderwerp

Onderwerp

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

verwijzen of informeren (overheid)

verwijzen of informeren; kennelijk ongegrond

oplossing door interventie

Het is mogelijk dat u bij een dossiernummer als onderwerp ziet vermeld: nvt. In dat geval is sprake van
één
van onderstaande mogelijkheden. Het bericht is:
    -    voor kennisgeving aangenomen;
    -    ingetrokken voor behandeling;
    -    een vraag die is beantwoord;
    -    onvoldoende duidelijk wegens gebrek aan informatie.
Als u bij een dossier geen onderwerp ziet vermeld, dan is het dossier nog niet inhoudelijk beoordeeld.

-  Inhoud beslissing

-  Algemene bestuurlijke en juridische zaken

-  Bestemmingsplan
-  Non-Respons/Uitblijven actie
-  Informatieverstrekking
-  Bereikbaarheid telefonisch/digitaal

Trefwoorden

Trefwoorden

Trefwoorden
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Aantal geregistreerde contacten

Thema Aantal
Werk, inkomen en sociale zekerheid 3


