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Geachte raad, 

 

Bij brief van 15 april 2015, kenmerk JH / 150331 / A7 werd mij toegezonden een brief met als 

onderwerp : Diverse klachtbrieven aan de raad. 

Deze brief was ondertekend door de burgemeester en de raadsgriffier met de vermelding : 

namens de gemeenteraad van Terschelling. De inhoud van dit schrijven is wat merkwaardig. 

Meegedeeld werd dat de drie met data genoemde klachtbrieven, opgenomen in de lijst van 

ingekomen stukken, in de raadsvergadering van 31 maart jl zouden zijn behandeld, en dat de 

raad besloten zou hebben ze voor kennisgeving aan te nemen. Hoewel daar toen zelf aanwezig 

is door mij van enige behandeling van genoemde brieven niets gebleken, noch dat hierover 

enig besluit is gevallen. 

Het zonder enig commentaar of zonder het volgen van bij wet verplichte procedures naar het 

archief afvoeren van officiële klachten kan ondanks advisering in die richting mede gelet op 

wet en regelgeving niet als behandeling of besluit worden aangemerkt. 

Dat is of een vergissing of bestuurlijk handelen vanuit boos opzet en derhalve onacceptabel 

bestuur dat gevolgen moet krijgen. 

Het mag duidelijk zijn dat de mij toegezonden brief niet als een correcte en raad waardige 

behandeling / afhandeling van klachten wordt aanvaard. De klachten worden dan ook nog 

steeds als openstaand gezien en dienen, ongeacht de uitkomst ervan in ieder geval procedureel 

volgens wet en regelgeving te worden behandeld. Dat is wel het minste wat bij behoorlijk 

bestuur van de overheid / een bestuursorgaan mag worden verwacht. Tot op heden is de wil 

tot deze verplichting niet aanwezig gezien. 

De Algemene Wet Bestuursrecht ( Awb ) geeft u als raad in art.9.2 een duidelijke opdracht, 

namelijk : Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge 

en schriftelijke klachten. Dat bestuursorgaan bent u in deze. 

Weliswaar kent de gemeente een eigen klachtenregeling maar misschien is daardoor wat 

buiten beeld geraakt dat de Algemene Wet Bestuursrecht een heel hoofdstuk ( 9 ) wijdt aan 

hoe bestuursorganen verplicht zijn om te gaan met ingediende klachten. 



Zoals hij zelf meld is de gemeentelijke klachtenregeling van genoemde wet een afgeleide wat 

niet inhoud dat de wet nu vervangen zou zijn. Sterker nog : wetgeving gaat boven 

regelgeving. Nu het zich laat aanzien dat de gemeente haar eigen klachtenregeling vooralsnog 

aan haar laars lapt, - verwezen wordt naar mijn eerdere correspondentie – wordt het belangrijk 

de Algemene Wet Bestuursrecht in deze nadrukkelijk onder uw aandacht te brengen. Wetten 

zijn niet vrijblijvend en dat houdt hier in dat de gemeente Terschelling om niet tot 

wetsovertreder te worden / zijn verplicht is zich te houden aan het hierin m.b.t klachten 

gestelde. 

Voor alle duidelijkheid wordt hierna de meest relevante tekst van de wet onder de aandacht 

gebracht. Daaraan kan dan tevens getoetst worden of de gemeente aan genoemde 

verplichtingen heeft voldaan, een resultaatsmeting R. 

art.9.1.1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een 

bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij 

dat bestuursorgaan. R : Een raadslid is gerechtigd een klacht in te dienen. 

art.9.1.2. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een 

bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan. R : Dat geldt in 

directe zin voor een klacht tegen een raadslid, en indirect voor een collegelid. Op deze laatste 

is overigens ook de gemeentelijke klachtenregeling van toepassing. 

art.9.2. Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van 

mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van 

bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn. R : De algehele 

ontwikkeling overziende sinds oktober vorig jaar kan er alleen maar gesproken worden over 

een hoogst onbehoorlijke behandeling. 

art.9.6. Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk. Hierbij 

wordt vermeld of een persoon of een commissie over de klacht zal adviseren ( art.9.15.1 ) R : 

Van elke klachtbrief is een schriftelijk ontvangstbericht gekregen, echter zonder enige 

verplichte vermelding over een verder behandelingstraject, een ernstig verzuim. 

art.9.8.3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig 

mogelijk doch uiterlijk vier weken na de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis 

gesteld. R : Er is nimmer een bericht ontvangen van niet in behandeling nemen, dus mag op 

een procedurele juiste behandeling worden gerekend, wat niet is gebeurd. 

art.9.9. Aan degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het 

klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden. R : Dit ontrekt zich 

aan schrijvers waarneming. 

art.9.10. Het bestuursorgaan stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht 

betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. R : Dit heeft dus niet plaats gehad. 

art.9.11.1. Het bestuursorgaan handelt de klacht af binnen zes weken of – indien afdeling 

9.1.3 van toepassing is – binnen tien weken na ontvangst van het klaagschrift. R : Er is in het 



geheel geen sprake van het ( op de juiste wijze ) in behandeling nemen van genoemde 

klachten. 

art.9.11.2. Het bestuursorgaan kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van 

de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens 

gedraging de klacht betrekking heeft. R : Door het niet eens in behandeling nemen van alle 

vier klachtbrieven is dit punt niet aan de orde. 

art.9.12. Het bestuursorgaan stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de 

bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de 

eventuele conclusies die het daaraan verbindt. R : De raad als bestuursorgaan blijft in deze 

ernstig in gebreke. 

Met verwijzing naar het voorgaande en de inhoud van aan de orde zijnde klachtbrieven is de 

conclusie dat de gemeente Terschelling, in deze vertegenwoordigd door de raad als hoogste 

gezag, in alle opzichten verwijtbaar in gebreke is en zich als wetsovertreder manifesteert. 

Niet alleen weigert zij tot heden haar eigen klachtenregeling te hanteren maar ook handelt zij 

door nergens op te reageren als hier aangetoond in strijd met in de wet opgelegde 

verplichtingen. Als eenieder geacht wordt de wet te kennen dan geldt dat zeker voor een 

gemeenteraad als hoogste locale gezag. De opstelling van de meerderheid der raad in deze 

lijkt aan te geven dat de Algemene Wet Bestuursrecht toch wat minder bekend is. 

Dit schrijven is mede bedoeld om daarin te voorzien en te voorkomen dat de gemeente in de 

rol blijft hangen van wetsovertreder. Het is daarom dat uw raad opnieuw verzocht wordt om 

zowel conform uw eigen klachtenregeling als wel met een beroep op de Algemene Wet 

Bestuursrecht alle vier ingediende klachten conform de verplichte wet en regelgeving alsnog 

in behandeling te nemen en zoals de wet zegt zorg te dragen voor een behoorlijke 

afhandeling. 

Opgemerkt wordt in dit verband nog dat als democratisch gepresenteerde afvoerprocedures 

geenszins de illegaliteit van een wetsovertreding legitimeren. 

Niet onvermeld mag ook blijven dat het na deze nog voorbij gaan aan een duidelijke 

wettelijke verplichting zeker voor een bestuursorgaan / overheid niet zonder consequenties 

kan blijven. Ik voel mij ook verplicht om tijdig voor deze risicovolle gang van zaken uw 

aandacht te vragen. Daarbij komt nog dat u naar de burgerij toe in wetsgetrouwheid een 

belangwekkende voorbeeldfunctie hebt. Locaal bestuur dat zelf zijn wettelijke verplichtingen 

aan de laars lapt verliest elke geloofwaardigheid bij de burger en ondermijnd de daar nog 

aanwezige burgerzin en loyaliteit. Ook ten opzichte van uw kiezers is hier een 

verantwoordelijkheid. 

Het is evenwel nog niet te laat voor een keer ten goede. Gezien genoemde treurige 

ontwikkeling lijkt het gerechtvaardigd om op korte termijn van uw raad in positieve zin te 

mogen vernemen, daarbij uitgaande van termijnen die praktijk horen te wezen bij behoorlijk 

bestuur. 



 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Gossen Bos                                                                                                                                                                                         

Formerum 101                                                                                                                                                                                   

8894 KD. Terschelling. 

Raadslid van  Plaatselijk Belang Terschelling. 


