
Voorzitter, ik zou graag van de ingekomen stukken nummers B4 en B4.1 
(zaaknummer JC/171540) overgezet willen zien naar de C stukken. Aangezien 
de rest van de Raad het hiermee eens moet zijn, geef ik graag een nadere 
uitleg. De reden voor deze verplaatsing is dat hier een klacht is ingediend en de 
verkeerde klachtenregeling is toegepast. Het betreft hier een klacht tegen een 
wethouder, dus een lid van het college . Deze klacht had, volgens de 
klachtenregeling, behandeld moeten worden door de fractievoorzitters. Artikel 
5 lid 2 d. Tevens wil ik vragen dit probleem op de agenda van het komende 
presidium te plaatsen zodat de mogelijkheid geschapen kan worden dit 
probleem eventueel in een commissievergadering of hoorzitting te behandelen 
(i.v.m. voortzetting van het onderzoeksproces door de fractie voorzitters). 
 
Wat er nu gebeurd is, is dat de klacht op 14 oktober 2021 is ingediend met een  
beslistermijn van zes weken, artikel 13. Echter tot nu toe, dus drie maanden 
later is er nog steeds geen beslissing. Zo behandel je als gemeente een burger 
niet zelfs niet als die van de andere kant van het water komt. 
 
 
Onderstaand is even een geheugensteuntje: 
Art. 5 Lid 1. De klachtenbehandelaar stelt de desbetreffende leidinggevende, 
ingeval van een klacht over één of meer medewerkers, in de gelegenheid om 
de klacht eerst op eenvoudige wijze af te doen. Indien dit naar tevredenheid 
van de klager is gebeurd, zal de klachtenbehandelaar de verdere 
klachtenbehandeling beëindigen en de klager schriftelijk meedelen ervan uit te 
gaan dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Dit wordt door klager 
bevestigd door middel van een schriftelijke tevredenheidsverklaring. 
Lid 2. 
a. Betreft de klacht een leidinggevende, dan onderzoekt een collega 
leidinggevende de klacht. 
b. Betreft de klacht de secretaris/directeur, dan onderzoekt de burgemeester 
de klacht. 
c. Betreft de klacht de burgemeester dan onderzoekt de locoburgemeester de 
klacht. 
d. Betreft de klacht het college of leden van het college, dan onderzoeken de 
fractievoorzitters van de gemeenteraad de klacht. 
e. Betreft de klacht de klachtencoördinator, dan fungeert zijn leidinggevende 
als zodanig.  


