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Onderwerp
Jaarverslag klachtbehandeling 2020

Steenbergen; 13 april 2021

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.

In 2020 zijn 12 klachten ontvangen en in behandeling genomen en 8 klachten afgehandeld uit 
2019. In totaal dus 20 klachten. Hiervan zijn 17 klachten gericht tegen gedragingen van 
medewerkers en drie gericht tegen gedragingen van bestuursorganen. Ten opzichte van 2019 
(19) zijn er in 2020 (12) beduidend minder klachten ontvangen.

Van de in totaal 20 in behandeling genomen klachten zijn veertien klachten bemiddeld, 1 klacht 
gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard en zijn twee klachten behoorlijk en 
zorgvuldig afgedaan. Op 31 december 2020 waren er nog drie klachten in behandeling.

Bemiddelde klachten
Door bemiddeling zijn veertien klachten naar tevredenheid afgehandeld. In de 
bemiddelingsgesprekken is vanuit de beklaagde/teammanager uitleg en verduidelijking gegeven 
op het proces en de toegepaste wet- en regelgeving, is wederzijds respect en begrip voor eikaars 
standpunt getoond en is in een enkel geval excuses aangeboden voor houding en gedrag. De 
klager heeft in deze bemiddelingsgesprekken de ruimte gekregen om leer- een verbeterpunten 
aan te dragen voor het proces en de kwaliteit van dienstverlening van de organisatie.

Behoorlijke en zorgvuldige klachtafhandeling
Er zijn twee klachten ingediend door een burger over gedragingen van medewerkers jegens een 
ander dan hemzelf. Volgens wet- en regelgeving geldt dan alleen de plicht om deze klacht 
behoorlijk af te handelen. De klager stemde niet in met bemiddeling. In deze klachtafhandeling 
heeft dan ook een gesprek plaatsgevonden met de klager en één van de beklaagden onder 
leiding van de teammanager, om zodoende de klacht toch zorgvuldig en behoorlijk af te doen. De 
klager voelde zich gehoord en heeft tijdens dit gesprek de gelegenheid gekregen om leerpunten 
voor de organisatie aan te geven.

Formeel afgehandelde klacht
In 2020 heeft één formeel klachtgesprek plaatsgevonden. Het betrof een klacht ingediend tegen 
een gedraging (van een lid) van het college. Een extern klachtbehandelaar is ingezet voor het 
formeel klachtgesprek en het opstellen van een adviesrapport aan het bestuursorgaan.
Het advies was om de klacht gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.



RD2100099

De betreffende gedraging was behoorlijk, maar wél met het advies om alert te blijven ten aanzien 
van het inzetten van de uitstraling van betreffende functie. Het bestuursorgaan heeft dit advies in 
de afdoeningsbrief overgenomen.

Nationale Ombudsman
De Nationale Ombudsman heeft in 2020 over de gemeente Steenbergen vier verzoekschriften 
ontvangen. Twee verzoekschriften zijn in 2019 ontvangen, waarvan één in 2020 is afgehandeld en 
één op 31 december 2020 nog in behandeling is. Vijf verzoekschriften zijn zonder onderzoek 
afgedaan. Bij vier verzoekschriften is door de Nationale Ombudsman terugverwezen naar de 
gemeente voor interne klachtbehandeling.

Leerpunten/aandachtspunten
De directie heeft naar aanleiding van de afhandeling van de klachten een advies gegeven in de 
vorm van leerpunten/aandachtspunten. Het college heeft ingestemd met deze leerpunten en 
aandachtspunten. In het teammanagersoverleg wordt het jaarverslag en deze 
leerpunten/aandachtspunten besproken. De resultaten worden gedeeld met de organisatie op
intranet. Zodoende wordt een organisatieb leereffect bereikt.

Hoogachtend, /'
burgemeester en wethouders van,,Steenberge 
de secretaris, de burgeimeeste
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