Toelichting interne klachtenregeling gemeente Valkenswaard
Inleiding
Deze klachtenregeling is een geactualiseerde versie van de klachtenregeling die op 29 juni 2006 door de raad is
vastgesteld. De actualisatie was nodig, omdat deze met de gemeentelijke reorganisatie per september 2010 niet is
herzien. Tevens is per 1 januari 2006 de Wet Extern Klachtrecht in werking getreden. De gemeenteraad van
Valkenswaard heeft besloten om per 1 januari 2011 aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman
Wettelijke basis
De Algemene wet bestuursrecht (Awb), en meer in het bijzonder hoofdstuk 9 daarvan vormt inhoudelijke wettelijke
basis voor de interne klachtenregeling gemeente Valkenswaard.
De externe klachtbehandeling (artikel 9 Awb) wordt juridisch en inhoudelijk geregeld door de Nationale Ombudsman.
Doelstelling
De interne klachtenregeling gemeente Valkenswaard biedt burgers de mogelijkheid een klacht in te dienen wanneer zij
van mening zijn niet correct te zijn behandeld door de gemeente. Klachten moeten betrekking hebben op een
gedraging van de gemeente ten opzichte van een burger of een bedrijf. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking
hebben op het niet reageren op brieven en telefoontjes, op onbehoorlijk gedrag van een ambtenaar.
Zowel voor de burger als voor de gemeentelijke organisatie moet de klachtenregeling helderheid en duidelijkheid
bieden over de afhandeling van klachten tegen gedragingen van (personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van)
het bestuursorgaan.
Systematiek
Om bovengenoemde doelstelling te bereiken is getracht het proces van indiening van een klacht tot de afronding van
het onderzoek zoveel als mogelijk chronologisch te volgen en de diverse stappen zo duidelijk mogelijk te beschrijven.
Een aantal artikelen uit hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht zijn daarbij geheel of gedeeltelijk in de
interne klachtenregeling opgenomen om een zo volledig mogelijk beeld te geven en daarmee te voorkomen dat de
diverse wetteksten regelmatig moeten worden nageslagen.
Om te voorkomen dat de regeling te omvangrijk wordt en, omdat het opnemen van een aantal artikelen geen
toegevoegde waarde heeft, is besloten niet de volledige tekst van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht op
te nemen.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
In artikel 1 wordt een aantal begrippen gedefinieerd. Een aantal begrippen (zoals klager, gedraging, bestuursorgaan en
klachtencoördinator) is toegevoegd en van een nadere omschrijving voorzien.
Artikel 2
Artikel 2 geeft een nadere beschrijving van de taken van de klachtencoördinator
Artikel 3
Artikel 3 geeft een nadere beschrijving van de eisen waaraan de klacht moet voldoen.
Artikel 9:4 en 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht beschrijven aan welke eisen een klacht moet voldoen indien
deze betrekking heeft op (één of meerdere personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van) het bestuursorgaan en
bij welke gedragingen het bestuursorgaan niet verplicht is de klacht in behandeling te nemen.
De relevante passages uit deze artikelen zijn letterlijk opgenomen in deze regeling. Voor de gemeente Valkenswaard
wordt een digitaal ingediende klacht in behandeling genomen als zijnde een schriftelijk ingediende klacht. De
voorwaarden, zoals omschreven in het derde lid van dit artikel, gelden ook voor een digitaal ingediende klacht.
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Dit betekent dat ook een digitaal ingediende klacht voorzien moet zijn van een handtekening, naam en adres van de
indiener, de dagtekening en een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht moet bevatten.
Artikel 4
In artikel 4 wordt weergegeven hoe omgegaan wordt met mondeling ingediende klachten.
De Algemene wet bestuursrecht volstaat voor mondelinge klachten met de algemene zorgplicht om klachten
behoorlijk af te handelen. De reden hiervoor is dat de wetgever heeft willen voorkomen dat de afhandeling van
klachten teveel formeel en bureaucratisch zou verlopen. Daarom zijn de volgende artikelen van de interne
klachtenregeling gemeente Valkenswaard niet van toepassing op mondeling ingediende klachten.
Een mondeling ingediende klacht wordt in behandeling genomen door het team waarop de klacht betrekking heeft.
Gezien de diversiteit van mondeling ingediende klachten, de vele situaties waarin deze ingediend kunnen worden en
het feit dat het geven van een toelichting of het aanbieden van verontschuldigingen vaak een goede reactie is, wordt
door het team per situatie beoordeeld hoe te handelen. De direct leidinggevende van de ambtenaar tegen wie de klacht
is gericht, wordt in ieder geval zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Artikel 5
In artikel 5 wordt nader ingegaan op de behandeling van schriftelijk ingediende klachten. Schriftelijk ingediende
klachten worden, met toepassing van artikel 9:4 tot en met 9:12, in behandeling genomen.
Uiteengezet wordt wie, namens het bestuursorgaan, klachten in behandeling neemt. Het bestuursorgaan heeft hiertoe
zijn bevoegdheden gemandateerd aan de in lid 2 van dit artikel genoemde functionarissen. Om de algemeen directeur
te ontlasten, zal de hoorzitting worden voorgezeten door de teammanager Advies en managementondersteuning. Deze
teammanager brengt een advies uit aan de algemeen directeur over de afhandeling en het eindoordeel van een klacht.
Hiermee blijft de algemeen directeur voortdurend op de hoogte van de klachten en de wijze waarop hierop actie wordt
ondernomen. Voor klachten tegen de griffie(r) zal de werkgeverscommissie van de gemeenteraad worden
aangewezen.
Vierde lid
Aangegeven wordt wie door wie vervangen wordt bij langdurige afwezigheid. Het begrip langdurig is niet nader
gedefinieerd. Afhankelijk van de situatie zal hier invulling aan worden gegeven. De klachtencoördinator heeft in deze,
gezien zijn ondersteunende rol, een belangrijke spilfunctie. Hij of zij draagt zorg voor een goede communicatie en
juiste afstemming met de klachtbehandelaar.
Artikel 6
Eerste lid
Wanneer een schriftelijke klacht wordt ontvangen, beoordeelt de klachtbehandelaar of deze ontvankelijk is. Deze
beoordeling vindt plaats aan de hand van de eisen zoals deze gesteld zijn in artikel 2, lid 1 tot en met 4 van de interne
klachtenregeling. De klachtbehandelaar doet de beoordeling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van de klacht. Dit is mede gebaseerd op artikel 9:8 van de Algemene wet bestuursrecht waarin staat
beschreven dat de klager uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift wordt geïnformeerd indien de
klacht niet in behandeling wordt genomen.
Tweede lid
De klachtencoördinator draagt zorg voor een kopie van de klacht voor degene tegen wie de klacht is gericht. Een ieder
heeft het recht om te weten dat er over zijn of haar handelen een klacht is ingediend alsmede wat de inhoud van die
klacht is. Bovendien wordt de desbetreffende persoon hiermee in de gelegenheid gesteld zich voor te bereiden op het
vervolg van de procedure.
Derde lid
De klager ontvangt een schrijven van de klachtbehandelaar.
Wanneer de klachtbehandelaar van mening is dat de klacht ontvankelijk is, ontvangt de klager een schrijven waarin
staat vermeld door wie de klacht in behandeling is genomen, binnen welke termijn de klager iets verneemt en bij wie
de klager terecht kan wanneer hij vragen heeft over de klachtenprocedure.
Wanneer de klachtbehandelaar van mening is dat de klacht niet ontvankelijk is, ontvangt de klager een schrijven
waarin gemotiveerd de reden van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt weergegeven.
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Vierde lid
Sommige klachten doen het vermoeden ontstaan dat de kern niet een klacht tegen een gedraging van een ambtenaar is,
maar van inhoudelijke aard. Op dat moment vindt door de klachtencoördinator overleg plaats met het betreffende team
om te komen tot een advies aan de klachtbehandelaar over de voortzetting van de klacht. Een schriftelijke reactie vindt
in dergelijke situaties niet eerder plaats dan dat overleg is gevoerd met het betreffende team.
Artikel 7
Eerste lid
Wanneer de klachtbehandelaar van oordeel is dat de klacht ontvankelijk is, worden beide partijen op basis van artikel
9:10 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Zowel de klager als degene
tegen wie de klacht is gericht, ontvangt een uitnodiging voor de hoorzitting. Deze hoorzitting wordt ingepland door de
klachtencoördinator in zijn functie van secretaris. De klachtbehandelaar zit de hoorzitting voor.
Tweede lid
De klager en degene tegen wie de klacht is gericht, worden in elkanders aanwezigheid gehoord. Door de
klachtbehandelaar worden beide partijen in de gelegenheid gesteld mondeling hun standpunt weer te geven. Na de
mondelinge toelichting van de klacht wordt degene tegen wie de klacht is gericht in de gelegenheid gesteld hierop te
reageren. Vervolgens wordt de klager in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.
Op deze wijze worden beide partijen in de gelegenheid gesteld op elkaars stellingen te reageren en worden de items
waarover geen eenduidigheid bestaat sneller duidelijk zonder dat er een onsamenhangende discussie ontstaat.
Derde lid
Wanneer de klager expliciet aangeeft niet van het recht te worden gehoord gebruik te willen maken, kan van het in het
tweede lid weergegeven worden afgeweken. Ditzelfde geldt wanneer degene tegen wie de klacht is gericht geen
gebruik wenst te maken van het recht te worden gehoord. Degene tegen wie de klacht is gericht geeft zijn
gemotiveerde reden hiervoor aan bij de klachtbehandelaar.
Vierde lid
De klachtencoördinator is als secretaris aanwezig bij de hoorzitting en maakt het verslag. Dit verslag vermeldt in ieder
geval wanneer de hoorzitting plaatshad, wie daarbij aanwezig waren en de essentie van het besprokene tijdens de
hoorzitting.
Vijfde lid
Hierin is aangegeven wat in het verslag tenminste moet zijn opgenomen.
Zesde lid
Na het opmaken van het verslag legt de klachtencoördinator in zijn functie van secretaris het verslag ter accordering
voor aan de klachtenfunctionaris alvorens het eindoordeel wordt opgemaakt.
Artikel 8
Eerste lid
De bevindingen van het onderzoek worden kenbaar gemaakt in het eindoordeel van de klachtenfunctionaris. Dit
eindoordeel wordt schriftelijk weergegeven.
Tweede lid
Het eindoordeel bevat in ieder geval een korte beschrijving van de doorlopen procedure, de conclusie(s) van de
klachtbehandelaar en de verwijzing naar de regionale ombudscommissie voor eventuele vervolgstappen voor de
klager.
Per 1 januari 2006 is de gemeente, in het kader van de Wet Extern Klachtrecht, verplicht in een regeling te voorzien
voor de behandeling van klachten tegen de overheid door een onafhankelijk, extern orgaan. Het gaat hier om een
tweedelijnsvoorziening; d.w.z. men kan pas klagen bij de externe klachtencommissie wanneer de interne
klachtenprocedure niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.
De gemeente Valkenswaard is per 1 januari 2011 aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Degene die een klacht
heeft gericht tegen (één of meerder personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van) het bestuursorgaan
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van de gemeente Valkenswaard, de interne klachtenprocedure heeft doorlopen en vervolgstappen wil ondernemen, kan
zijn klacht dan ook richten aan de Nationale Ombudsman.
Derde lid
Het eindoordeel wordt verzonden naar de klager(s). Een kopie van het eindoordeel gaat naar degene tegen wie de
klacht is gericht en naar zijn of haar leidinggevende. Degene tegen wie de klacht is gericht ontvangt een kopie van het
eindoordeel opdat hij of zij weet wat het oordeel van de klachtbehandelaar is geweest en een voordeel te kunnen doen
met de eventueel opgenomen geadviseerde maatregelen om herhaling in de toekomst zo veel als mogelijk te
voorkomen. De leidinggevende ontvangt een kopie ter informatie en uiteraard tevens met de doelstelling ‘aan de slag
te gaan’ met de eventueel opgenomen geadviseerde maatregelen.
Artikel 9
Dit artikel is een weergave van artikel 9:11 van de Algemene wet bestuursrecht waarin de wettelijke termijnen worden
gesteld.
Artikel 10
Zoals in deze toelichting bij artikel 7, het tweede lid, is weergegeven wordt de klager de mogelijkheid geboden in
tweede aanleg een klacht in te dienen bij een ombudsman. In het kader van de Wet Extern Klachtrecht is de gemeente
verplicht zich aan te sluiten bij de nationale ombudsman of de nationale ombudsman te informeren bij welke
onafhankelijke ombudsman of onafhankelijke ombudscommissie de gemeente is aangesloten. De gemeente
Valkenswaard is inmiddels per 1 januari 2011 aangesloten bij de nationale ombudsman. In het eindoordeel wordt de
klager gewezen op de mogelijkheid zich te wenden tot de nationale ombudsman wanneer hij vervolgstappen wil
ondernemen. De klager heeft deze mogelijkheid tot één jaar na verzending van het eindoordeel van de
klachtbehandelaar.
Artikel 11
Het is mogelijk dat, gedurende de procedure, zich ontwikkelingen voordoen die de klachtbehandelaar doen besluiten
de klachtenprocedure tussentijds te beëindigen. Veelal gebeurt dit op verzoek van de klager. Een klachtenprocedure
kan slechts tussentijds worden beëindigd met instemming van de klager. Daarom wordt een tussentijdse beëindiging
schriftelijk en gemotiveerd verzonden naar de klager. Dit voorkomt een eventuele aanname dat de klager wel tevreden
zal zijn gesteld met een bepaalde reactie enerzijds en maakt het mogelijk de nationale ombudsman over de redenen
van de beëindiging te informeren.
Artikel 12
Eerste lid
De klachtencoördinator draagt zorg voor registratie van alle ingediende klachten.
Tweede lid
Op grond van artikel 12a van de Algemene wet bestuursrecht moeten de geregistreerde klachten jaarlijks worden
gepubliceerd. De klachtencoördinator draagt zorg voor de publicatie hiervan.
Artikel 13
De klachtenregeling gemeente Valkenswaard wordt geacht allesomvattend te zijn. Het kan echter voorkomen dat er
zich situaties voordoen waarin de Algemene wet bestuursrecht of deze regeling niet (geheel) in voorziet. In dergelijke
situaties beslist het college van burgemeester en wethouders.
Artikel 14
Deze regeling is van kracht 1 dag nadat publicatie heeft plaatsgevonden op de gemeentepagina. Per deze datum wordt
de ‘interne klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2006’ ingetrokken.
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