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Onderwerp
Jaarverslag klachtbehandeling 2021

Steenbergen; 28 juni 2022

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 2021 zijn er 13 klachten ontvangen en in behandeling genomen en 3 klachten uit het jaar 2020 
afgehandeld; in totaal dus 16 klachten. Ten opzichte van het jaar 2020 (12) is het aantal 
ontvangen klachten in 2021 (13) nagenoeg gelijk gebleven.

Van de in totaal 16 in behandeling genomen klachten zijn er 5 klachten bemiddeld, 2 klachten 
ingetrokken, 1 klacht gegrond en 4 klachten ongegrond verklaard en 1 klacht buiten behandeling 
gesteld. Op 31 december 2021 waren er nog 3 klachten in behandeling.

Bemiddelde klachten
Door bemiddeling zijn 5 klachten naar tevredenheid afgehandeld. In de bemiddelingsgesprekken 
is verduidelijking gegeven ten aanzien van een hulpvraag, die door beklaagde bij verschillende 
medewerkers was neergelegd. Hierdoor zijn enerzijds onbedoeld verwachtingen gewekt 
waardoor excuses zijn aangeboden en anderzijds dat er intern vanuit gegaan werd dat het 
proces omtrent de hulpvraag bij de burger bekend was. Bij 2 andere klachten is door 
verduidelijking het proces, onder andere door het schetsen van een tekening, verhelderd. Ook 
heeft de klager in deze bemiddelingsgesprekken de ruimte gekregen om leer- en verbeterpunten 
aan te dragen voor het werkproces en de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie. In 
2021 zijn er minder klachten bemiddeld (380Zo) ten opzichte van 2020 waarin van de 17 
afgehandelde klachten 14 klachten (8207o) zijn bemiddeld en naar tevredenheid zijn afgehandeld. 
De reden hiervan is onder andere dat dezelfde klagers tegen gedragingen van verschillende 
medewerkers een klacht hebben ingediend. Na intern beraad is er dan ook voor gekozen om 
bepaalde klachten gelijk formeel te behandelen. Bij andere klachten is wel getracht om de klacht 
informeel en naar tevredenheid op te lossen, echter is dit niet gelukt. De reden hiervan is veelal 
dat de klager zelf heeft aangegeven om de klacht formeel te laten behandelen.

Formeel afgehandelde klachten
In 2021 hebben 6 formele klachtgesprekken plaatsgevonden. Het betrof een klacht ingediend 
tegen een gedraging van het college en 5 klachten gericht tegen gedragingen van medewerkers.
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Een extern klachtbehandelaar is ingezet voor het voeren van het formeel klachtgesprek en het 
opstellen van een adviesrapport aan het bestuursorgaan. Bij 1 klacht was het advies om de klacht 
gegrond te verklaren. De gegrondverklaring had betrekking op de gedragingen in het proces bij 
het opleggen van een formele waarschuwing. De klachtbehandelaar achtte dit onvoldoende open 
en duidelijk met name op het voorzien van een deugdelijke motivering en - indien daar 
aanleiding voor is - voor een toelichtend gesprek. Het college heeft het advies en de aanbeveling 
overgenomen in de klachtafdoeningsbrief en daarnaast de formele waarschuwing naar 
aanleiding van het advies gewijzigd in die zin dat de omschrijving en de motivering zijn 
aangepast. Ten aanzien van de overige 5 klachten heeft de klachtbehandelaar geadviseerd om 4 
klachten ongegrond te verklaren en 1 klacht buiten behandeling te stellen. De 
buitenbehandelingstelling van de klacht zag op bejegeningsklachten van langer dan 1 jaar 
geleden. Het college heeft deze adviezen overgenomen in de klachtafdoeningsbrieven.

Nationale Ombudsman
De Nationale Ombudsman heeft in 2021 over de gemeente Steenbergen 7 verzoekschriften 
behandeld. Eén verzoekschrift is in 2019 ontvangen. In 2021 heeft de Nationale Ombudsman zich 
in een brief uitgesproken over dit verzoekschrift en de klacht ongegrond verklaard. De overige 6 
verzoekschriften zijn zonder onderzoek afgedaan.

Leerpunten/aandachtspunten
De directie heeft naar aanleiding van de (informele) afhandeling van de klachten gericht tegen 
gedragingen van medewerkers een advies gegeven in de vorm van leer- en aandachtspunten.
Het college heeft met dit advies ingestemd. De leer- en aandachtspunten worden dan ook 
besproken met de teammanagers. Los van de ingediende klachten, zullen de vier kernwaarden 
van de Nationale Ombudsman ook regelmatig onder de aandacht worden gebracht binnen de 
organisatie onder andere via intranet. In deze vier kernwaarden is de essentie van behoorlijk 
overheidsoptreden samengevat:
- open en duidelijk
- respectvol
- betrokken en oplossingsgericht
- eerlijk en betrouwbaar

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locobų
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