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Emmeloord, 15 maart 2016. 

Onderwerp 
Klachtenafhandeling. 

Advies presidium 
Hamerstuk 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. De volgende klachtbehandelaars aan te wijzen: 

a. Het presidium bij klachten over (leden/voorzitter van) de gemeenteraad of een 
commissie; 

b. De werkgeverscommissie bij klachten over de griffier of griffiemedewerkers 
2. De klachtenbehandelaars mandaat te verlenen om de klachten af te doen. 

Doelstelling 

Een correcte en tijdige afhandeling van klachten. 

Inleiding 
Tot op heden heeft de gemeenteraad niets vastgelegd omtrent klachten. De 
klachtenprocedure zelf is beschreven in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Voor een correcte en tijdige afhandeling van klachten is het raadzaam om te besluiten 
wie de klachten namens de gemeenteraad kan behandelen. 

Wat is klachtrecht? 
Bij een klachtbehandeling wordt bekeken of het betreffende bestuursorgaan zich correct 
gedragen heeft tegenover de klager. Een definitie van het begrip 'klacht' geeft de wet 
niet. De wetgever acht een definitie onwenselijk, omdat een omschrijving ook een 
beperking van het klachtrecht kan inhouden. Uitgangspunt is een ruim klachtbegrip. In 
beginsel Is iedere uiting van ongenoegen over overheidshandelen een klacht. 

Een klacht richt zich in eerste instantie tot het bestuursorgaan, waarbij gedragingen van 
(griffie-)ambtenaren worden aangemerkt als gedraging van het bestuursorgaan. Dit is 
opgenomen in artikel 9:1 van de Awb. Gedragingen van individuele raadsleden vallen 
niet onder het regime van de hoofdstuk 9 Awb, zij zijn immers niet werkzaam onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. 

De Nationale ombudsman is overigens wel van mening dat onethisch gedrag van 
raadsleden in het openbaar besproken moet worden. Een klacht tegen de gemeenteraad 
van Laren is gegrond verklaard omdat de raad dat in een specifiek geval had verzuimd. 1 

1 Aldus het rapport van de Nationale Ombudsman (2011/343) 
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Argumenten 

1.1 Het aanwijzen van klachtbehandelaars verschaft duidelijkheid 
Door het aanwijzen van klachtbehandelaars is duidelijk wie welke klachten behandelt. 

1.2 Presidium en werkgeverscommissie aanwijzen als klachtbehandelaars 
Voor klachten over (leden/voorzitter van) de gemeenteraad of een commissie ligt het het 
meest in de rede om het presidium als klachtbehandelaar aan te wijzen. Voor klachten 
over de griffier en griffiemedewerkers wordt de werkgeverscommissie als 
klachtbehandelaar voorgesteld, omdat dit in het verlengde ligt van haar takenpakket. 
Daarmee is er sprake van een meer besloten klachtenbehandeling tegen de griffier en 
griffiemedewerkers. Dat is wenselijk omdat de behandeling van klachten tegen personen 
in een openbare vergadering een precaire kwestie is. 

2.1 Door verlenen van mandaat is tijdige afhandeling is geborgd. 
De termijn voor klachtenafhandeling is zes weken met een mogelijkheid om te verdagen 
met vier weken. Gezien het zomerreces is het verstandig om de mogelijkheid te creëeren 
om in mandaat over een klacht te beslissen. Dan is een tijdige afhandeling van een 
mogelijke klacht geborgd. 

Kanttekeningen 

1.1 Ook een klachtbehandelaar voor niet-ontvankeliike klachten 
Het is raadzaam om ook voor klachten tegen individuele raads- en commissieleden een 
klachtbehandelaar aan te wijzen. Hoewel er tegen hen geen klachten op grond van 
hoofdstuk 9 Awb kunnen worden ingesteld, moet ook op een dergelijke 'klacht' uiteraard 
wél een reactie volgen. 

2.2 Behandeling van klachten tegen de gemeenteraad of een commissie zoveel mogelijk  
in het openbaar 
Ondanks het aanwijzen van een klachtbehandelaar geldt dat het de voorkeur verdiend 
om klachten tegen de gemeenteraad of een commissie in zijn geheel in een openbare 
vergadering te behandelen. Dit komt ten goede aan de transparantie van het proces en is 
ook in lijn met het redelijkheidsvereiste waaraan de Nationale ombudsman toetst. Een 
klacht tegen de raad of een commissie zou alleen dan door het presidium moeten worden 
afgehandeld wanneer dit niet anders kan, bijvoorbeeld als de termijnen in gevaar komen. 

Planning/uitvoering 

Bijlagen 

De griffier. 

Portefeuillehouder : -
Steller : mevrouw J. Kattenberg; 35 03; d.kattenberg@noordoostpolder.nl 
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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van 15 maart 2016, no. 384881; 

gelet op hoofdstuk 9 Awb; 

B E S L U I T : 
1. De volgende klachtbehandelaars aan te wijzen: 

a. Het presidium bij klachten over (leden/voorzitter van) de gemeenteraad of een 
commissie; 

b. De werkgeverscommissie bij klachten over de griffier of griffiemedewerkers 
2. De klachtenbehandelaars mandaat te verlenen om de klachten af te doen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 18 april 2016. 
De griffier, de voorzitter^ 


