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Jaarverslag klachten 2019

Steenbergen, 28 april 2020

Aan de Raad,

Op grond van artikel 11 van de Interne Klachtenregeling brengt de klachtcoördinator jaarlijks aan 
het bestuursorgaan verslag uit van de klachten die in het kader van de Interne Klachtenregeling zijn 
behandeld. Het doel van dit jaarverslag is transparantie ten aanzien van de behandelde klachten en 
het versterken van het interne leerproces.

Het jaarverslag bevat een overzicht over de wijze van afhandelen van de ontvangen klachten uit het 
jaar 2019 gericht tegen gedragingen van bestuursorganen en medewerkers werkzaam onder de 
verantwoordelijkheid van deze bestuursorganen. De geregistreerde klachten zijn die klachten die 
zijn afgehandeld in het kader van de Verordening Klachtrecht (tot 1 december 2019), de Interne 
Klachtenregeling (vanaf 1 december 2019) en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb).

De publicatie van klachten gebeurde voorheen in het burgerjaarverslag. Aangezien het 
burgerjaarverslag niet meer wordt uitgebracht is met ingang van de Interne Klachtenregeling 
gekozen voor de publicatie van een jaarlijks klachtrapport.

In 2019 zijn 19 klachten ontvangen gericht tegen gedragingen van bestuursorganen en 
medewerkers werkzaam onder de verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan. Dit zijn er meer 
dan in 2017 (5) en in 2018 (12). Een reden is hiervoor niet direct aan te wijzen. Burgers worden 
mondiger en willen gehoord en serieus genomen worden.

In de ontvangen klaagschriften (uit 2019) zijn meerdere klachten geúit. De klachten zijn nagenoeg 
allemaal gericht tegen gedragingen van medewerkers. Er is één klacht ontvangen gericht tegen de 
gedraging van de burgemeester.

Bemiddelde klachten
Van de 19 ingediende klachten zijn zeven klachten bemiddeld, één klacht ongegrond verklaard en 
drie klachten niet-ontvankelijk verklaard. Op 31 december 2019 waren er nog acht klachten in 
behandeling. De bemiddeling heeft onder de werking van de (oude en thans niet meer geldende) 
Verordening Klachtrecht ook al een prominente plek gekregen in de afhandeling daarvan. Hieruit 
blijkt dat na ontvangst van de klacht snel contact opnemen met de klager door beklaagde of 
teammanager effect sorteert. Door te luisteren naar de klager, zijn of haar belang te achterhalen en 
bijvoorbeeld uitleg te geven over een proces of door met elkaar in gesprek te gaan, kan de klacht 
naar tevredenheid van de klager worden opgelost.
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Formeel afgehandelde klachten
In 2019 heeft één formeel klachtgesprek plaatsgevonden. Deze klacht is na onderzoek en 
rapportage van de klachtbehandelaar door het bestuursorgaan ontvankelijk en ongegrond 
verklaard. De ongegrondverklaring zag er op dat uit onderzoek van de klachtbehandelaar niet 
eenduidig was vastgesteld dat er sprake was van een onheuse bejegening door de medewerker 
jegens de klager. Wel kwam hier nog een leerpunt in naar voren.

Nationale Ombudsman
De Nationale Ombudsman heeft in 2019 acht verzoekschriften ontvangen. Hiervan zijn zes 
verzoekschriften zonder onderzoek afgedaan. Bij twee verzoekschriften is na onderzoek de 
afdoening tussentijds beëindigd. Uit het overzicht van de Nationale Ombudsman blijkt veelal dat 
door het geven van (juridische) informatie of te verwijzen naar de juiste procedures, de 
verzoekschriften kunnen worden afgedaan.

Leerpunten/aandachtspunten
De directie heeft naar aanleiding van de (informele) afhandeling van de klachten het volgende 

advies gegeven in de vorm van leerpunten/aandachtspunten. Het college heeft ingestemd met deze 
leerpunten en aandachtspunten. In het MT worden deze leerpunten/aandachtspunten besproken 
zodat deze organisatiebreed leereffect krijgen en in het handelen navolging krijgen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

J.P. de Jongh, RA R.P. van de
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