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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de geregistreerde en in behandeling genomen klachten over 2021 

gericht tegen gedragingen van bestuursorganen en medewerkers werkzaam onder de 

verantwoordelijkheid van deze bestuursorganen. Dit jaarverslag geeft inzicht in de wijze waarop 

deze klachten zijn afgehandeld. De geregistreerde klachten zijn die klachten die worden 

afgehandeld in het kader van de Interne klachtenregeling en hoofdstuk 9 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). 

 

Op grond van artikel 11 van de Interne klachtenregeling brengt de klachtcoördinator jaarlijks aan 

het bestuursorgaan verslag uit. Het doel van dit jaarverslag is transparantie ten aanzien van de 

behandelde klachten en het versterken van het interne leerproces. 

 

Hieronder vindt u eerst een overzicht van de geregistreerde en in behandeling genomen 

klachten. Vervolgens wordt door middel van een grafiek weergegeven hoe de klachten zijn 

afgehandeld. Ook wordt de wijze van afhandeling toegelicht. Daarnaast wordt inzicht gegeven in 

de klachten die de Nationale Ombudsman heeft ontvangen en de wijze waarop deze zijn 

afgehandeld. Als laatste geeft de directie advies over de afgehandelde klachten gericht tegen 

gedragingen van medewerkers in de vorm van leerpunten/aandachtspunten voor de gehele 

organisatie. 

 

 

2. Aantal geregistreerde klachten  

In 2021 zijn in totaal 16 klachten geregistreerd en in behandeling genomen. Er zijn in 2021 13 

klachten ontvangen en 3 klachten uit het jaar 2020 afgehandeld. Ten opzichte van het jaar 2020 

(12) is het aantal ontvangen klachten nagenoeg gelijk gebleven. In het jaar 2019 zijn in totaal 19 

klachten ontvangen. 

 

In een aantal klaagschriften zijn meerdere klachten geuit gericht tegen gedragingen van 

medewerkers en/of bestuursorganen. Het totaal van de klachten is dus het aantal klachten dat is 

ontvangen en niet het aantal ontvangen klaagschriften.  

 

Het aantal klachten onderverdeeld in teams en bestuursorganen is als volgt: 

 

Team Aantal klachten 

Bestuur- & concernondersteuning 0 

Beheer ruimte & accommodaties 2 

Buitendienst 2 

Interne Ondersteuning 1 

Servicecentrum 0 

Welzijn en zorg 2 

Wonen, werken en beleven 7 

Totaal 14 

 

 

Griffie Aantal klachten 

Griffier 1 

Griffiemedewerker 0 

Totaal 1 
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Bestuursorganen Aantal klachten 

Burgemeester 0 

College  1 

Totaal 1 

 

3. Afhandeling van de klachten 

Van de 16 klachten waren op 31 december 2021 nog 3 klachten in behandeling. De overige  

13 klachten zijn als volgt afgehandeld: 

 - 5 klachten bemiddeld en naar tevredenheid afgehandeld; 

 - 2 klachten ingetrokken; 

 - 1 klacht gegrond; 

 - 4 klachten ongegrond; 

 - 1 klacht buiten behandeling gesteld. 

   

 Hieronder zijn de afgehandelde klachten in een grafiek in percentages weergegeven. 

 

 
 

 

Bemiddeling 

Bij vrijwel alle klachten wordt eerst getracht de klacht door bemiddeling naar tevredenheid van de 

klager op te lossen. Hierbij wordt bijvoorbeeld door de beklaagde of de teammanager telefonisch 

contact opgenomen met de klager of er wordt een informeel klachtgesprek gevoerd met klager en 

beklaagde onder leiding van een teammanager die dan als klachtbehandelaar optreedt.   

 

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 

waarvoor excuses zijn aangeboden en anderzijds dat er intern vanuit gegaan werd dat het 

proces omtrent de hulpvraag bij 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. 
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In 2021 zijn er minder klachten bemiddeld (38%) ten opzichte van 2020 waarin van de 17 

afgehandelde klachten 14 klachten (82%) 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 

Alleen schriftelijke klachten kunnen formeel afgehandeld worden. Dit betekent dat als de klager 

mondeling, via e-mail of op andere wijze een klacht indient en deze wordt niet op informele wijze 

naar tevredenheid van de klager afgehandeld, dat de klager de mogelijkheid moet krijgen om de 

klacht alsnog op schrift te stellen (verzuimherstel). De schriftelijke klacht wordt dan formeel in 

behandeling genomen. Er vindt een formeel klachtgesprek plaats met de klager en beklaagde 

onder leiding van een (extern) klachtbehandelaar. De klachtbehandelaar stelt vervolgens een 

klachtrapport op waarin de behandelaar advies geeft aan het bestuursorgaan over de afdoening 

van de klacht. Aan de hand van dit klachtrapport handelt het bestuursorgaan de klacht formeel af 

door middel van een afdoeningsbrief.  

 

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. 

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 bestuursorgaan heeft het 

advies en de aanbeveling overgenomen in de klachtafdoeningsbrief en de oplegging van 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. Bij 3 klachten heeft de klachtbehandelaar in het advies aan het bestuursorgaan 

aanbevelingen meegegeven.  

 

Het bestuursorgaan heeft de adviezen van de klachtbehandelaar in de klachtafdoeningsbrieven 

overgenomen. De aanbevelingen van de klachtbehandelaar zijn overwegend overgenomen en 

intern uitgezet.  

 

4.    Nationale Ombudsman 

Als een klager een formeel schriftelijke klacht heeft ingediend en niet tevreden is over de formele 

klachtafdoening door het bestuursorgaan, dan kan de klager binnen één jaar een verzoekschrift 

indienen bij de 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 deze klacht en de klacht ongegrond verklaard. Zes 

verzoekschriften zijn zonder onderzoek afgedaan. Bij 3 verzoekschriften is door de Nationale 

Ombudsman terugverwezen naar de gemeente voor interne klachtbehandeling. Hiervan is 1 

klacht door de Nationale Ombudsman zelf doorgestuurd voor interne klachtafhandeling.  

Van de overige 2 verzoekschriften heeft de gemeente van betreffende burgers geen (formeel) 

klachtschrift ontvangen. 
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5.   Leer- en aandachtspunten 

 De Nationale Ombudsman heeft behoorlijkheidsnormen opgesteld die overheden helpen om 

 goed om te gaan met burgers en hun belangen. De gemeente Steenbergen heeft zich ook 

 geconformeerd aan deze kernwaarden. 

 De essentie van behoorlijk overheidsoptreden is samengevat in vier kernwaarden: 

 - Open en duidelijk 

 - Respectvol 

 -  Betrokken en oplossingsgericht 

 -  Eerlijk en betrouwbaar 

 De directie geeft naar aanleiding van de (informele) afhandeling van de klachten gericht tegen 

 gedragingen van medewerkers het volgende advies voor de organisatie in de vorm van leer- en 

 aandachtspunten. 

 Open en duidelijk  

 Bij de kernwaarde open en duidelijk gaat het om: ‘transparant, goede informatieverstrekking, 

 luisteren naar de burger, goede motivering’.  

- Aandacht houden voor duidelijke communicatie in een proces met alle betrokkenen. Hiermee 

kan worden voorkomen dat er verwachtingen worden geschept die wellicht niet waargemaakt 

kunnen worden. 

- Aandacht houden om besluiten te voorzien van een deugdelijke motivering. 

- Luisteren naar de burger. Als er in een proces aanleiding is voor een gesprek met een 

burger, dan ook in deze mogelijkheid voorzien. Tijdens dit gesprek kan ook een toelichting 

worden gegeven op basis waarvan bijvoorbeeld een besluit wordt genomen en welke 

consequenties dit heeft. 

- Aandacht houden om alle (schriftelijke) communicatie alleen via de gemachtigde te laten 

verlopen, als er sprake is van een schriftelijk ondertekende machtiging. Dit schept zowel 

intern als extern duidelijkheid. 

 

Eerlijk en betrouwbaar 

Bij deze kernwaarde gaat het om: ’integriteit, betrouwbaarheid, onpartijdigheid, redelijkheid, 

goede voorbereiding, goede organisatie, professionaliteit’. 

 

- Aandacht houden voor het vastleggen van gemaakte afspraken, belnotities en 

aantekeningen in het memoveld van het digitale zaakdossier. 

- Als er sprake is van een participatieproces de kerncoördinator of coördinator participatie & 

kerngericht werken aan laten sluiten om zo het proces duidelijk en overzichtelijk te houden. 

- Het meldsysteem openbare ruimte te voorzien van volledige en duidelijke informatie zodat 

inzichtelijk is op welke wijze een melding is afgehandeld. 

 

Klacht zien als leerpunt 

In de praktijk worden klachten door de beklaagden niet altijd als prettig ervaren. Het management 

en bestuur kunnen hier een rol vervullen door te blijven bijdragen en te benadrukken dat de 

organisatie een klacht als een leerpunt ziet om de kwaliteit van de dienstverlening en de 

werkprocessen te verbeteren. 

 

 

 

 


