
De heerV.M.V. Hornicek
Stoofdijk 35
4651 SB STEENBERGEN

Geachte heer Hornicek,

In uw e-mail van 10april2017 schrijft u dat u zich niet volledig kunt vinden in de
klachtafhandelingsbrief van de gemeente Steenbergen van 16 maart 2017, Op
25januari 2016 heeft u een klacht ingediend tegen voormalig
wethouder V. van den Bosch. Dit naar aanleiding van het handelen van de
heer Van den Bosch voor het gemeentehuis naar u toe, na afloop van het
asieldebat op 9 november 2015. U vraagt de Nationale ombudsman om ook de
specifieke klacht over smaad en laster door ex-wethouder Van den Bosch in
behandeling te nemen. Graag informeer ik u over de behandeling van uw e-mail.

Wat hebben wij gedaan
Naar aanleiding van uw e-mail heeft mevrouw Wilke de afgelopen maand diverse
keren telefonisch contact met u gehad. U heeft toegelicht dat uw klacht door het
college van burgemeester en wethouders gegrond is bevonden. Desondanks zou
u ook graag zou zien dat uw specifieke klacht over smaad en laster door de
heer Van den Bosch in de periode tussen het vlog-incident op 9november2015
en het moment van diens aftreden op 25 november 2015, apart in de
klachtbehandeling aan de orde zou worden gesteld.

Mevrouw Wilke heeft hierover afgestemd met collega’s en heeft daarnaast
contact gehad met onze contactpersoon bij de gemeente. Op basis hiervan
komen wij tot de conclusie dat verder onderzoek door de Nationale ombudsman
niet effectief is.
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Mevrouw Wilke heeft dat in een telefoongesprek op 12 mei 2017 uitgebreid met u
besproken. Op uw verzoek informeren wij u ook schriftelijk hierover.
Wij stellen geen onderzoek in naar uw klacht, omdat uw klacht al gegrond is
bevonden door het college van burgemeester en wethouders. Wij kunnen het
college volgen in haar redenering dat zij geen consequenties verbindt aan deze
gegrondverklaring, omdat de wethouder inmiddels zijn functie heeft neergelegd
en verdergaande consequenties niet mogelijk zijn.
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Daarnaast zijn wij van mening dat de klachtenprocedure door de gemeente
zorgvuldig is verlopen. Verder onderzoek door de Nationale ombudsman wordt
dan ook niet zinvol geacht.

Hebt u nog vragen?
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met mevrouw l.M. Wilke.
U kunt haar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereiken via
telefoonnummer (070)3563561. Een afschrift van deze brief zullen wij versturen
aan onze contactpersoon bij de gemeente Steenbergen.
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