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Gemeente
Bloemendaal
Aan de Gemeenteraad
Raadsvergadering
Nummer
Commissie(s)

30 september 1999

Portefeuillehouder
Sector
Opsteller
Datum

burgemeester L.A. Snoeck-Schuller
lll/Middelen
W. Burggraaf
21 september 1999
Aanvullende

14

commissie Bestuurs- en Personeelszaken, communicatie en sport
(BPCS)

I

Bloemendaal

Korte inhoud voorstel
1 juli 1999 van kracht is' een
Voorgesteld wordt als aanvulling op de wettelijke regeling, die sinds
die een met nog meer
aanvullende tAacnteÀreé"ting ginì"ente Bloemendàal vast te stellen,
waarborgen omklede procedure biedt.

lnleidinq

1

juli 1999 vervallen nu de Algemene wet
De klachtenregeling gemeente Bloemendaal is per 1
in de wet gestelde minimum-eisen
bestuursrecht, snellei dan verwacht, in dat onOenverp voorziet. De
mits die de klagende burger
gemeentelijke.verordening,
in
een
kunnen wel (opnieuwl *oroãn uàngävuld
betreft zowel klachten over
een met nog meer waarborgen omklede proceduie biedt. Dè Kachtenregeling
voortaan bij de gemeente moeten
bestuurders als over ambtenaren. Een nieuw aspect is dat klachten
gepubliceerd'
worden geregistreerd ánlaa¡üt<s (geanonimiseerd) moeten worden
2

I

Overweqinoen
artikelen en artikelgedeelten die ten
De oude klachtenregeling gemeente Bloemendaal bevatte een aantal
of een uitwerking van de
betekenen
burger
de
voor
opzichte van de wettelijke regeling verbeteringen
herleven'
kunnen
zouden
regeling inhouden.beze bepal ingen

"iuüéi¡¡i"
3

Alternatieven en keuze
dat uw raad niet voor niets
Volstaan zou kunnen worden met de wettelijke regeling. Daar staat tegenover
horen exact te regelen' wij
het
is
bijv.
bijv. een aantat rorterà iermijnen had g"rt"ío en à'at hõt verstandig
vaststelling van de in
gaan
door
te
stellen u daarom uoorloi áanvutting vãn de wettelijke regeling over
gemeente
Bloemendaal'
ðoncept-O¡jgevoegde Aanvullende-klachtenregeling

4

Financiële asoecten/risico's
kosten'
Zolang er geen externe klachtvoorziening is, is er geen sprake van extra

5

Uitvoerino
geven.
Na vaststelling zullen wij hieraan wederom bekendheid

6.

Commissie
en Sport stemde op 15 juli en 16
De commissie Bestuurs- en personeelszaken, Communicatie, Cultuur
september 1999 met dit voorstel in'

)

o

7.

Evaluatie
Eind 2000 zal een evaluatie plaatsvinden. Dan kan ook bezien worden of er behoefte bestaat aan (tevens)
een externe klachtvoorziening, Van rijkswege wordt overwogen hiervan een wettelijke verplichting te
maken.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
L.A.

Snoeck-Schuller

jb
A.Ph. van der

Wees

, burgemeester.
, secretaris.

)
Bij hoofdelijke stemming besluit de raad conform het voorstel van het college.
Voor het voorstel stemmen 10 leden (mevrouw Jeltes, mevrouw Wiebosch, mevrouw Zwart en de
heren Burger, Blesgraaf, Coebergh, De Kleermaeker, Kruijswijk, Linders en Schnackers); tegen
stemmen 6 leden (mevrouw Evers, mevrouw Elias en de heren Van Hasselt, Heukels, Van Luijken en
Van Praag).
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Gemeente
Bloemendaal
De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, inhoudende een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen en personen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van
een bestuursorgaan;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 september 1999;

I

constaterend dat de op 21 januari 1999 vastgestelde klachtenregeling gemeente Bloemendaal per
juli 1999 van rechtswege is vervallen;

1

besluit:
vast te stellen de hierna volgende aanvullende klachtenregeling gemeente Bloemendaal.

Artikel

I

1.

lndien de klager dat wenst, wordt hem door een ambtenaar, aangewezen door de
gemeentesecretaris, hulp verleend bij het op schrift zetten van de klacht.

2.

Van elke schriftelijke klacht gaat een afschrift naar de gemeentesecretaris

Artikel2
1.

I

Een klacht over een ambtenaar of arbeidscontract wordt in eerste instantie behandeld door
het betrokken sectorhoofd, tenzij deze zelf onderwerp van de klacht is, in welk geval de
gemeentesecretaris de klacht behandelt. ln dit laatste geval wordt in de volgende leden,
alsmede in de artikelen 3 en 4 voor "het sectorhoofd" gelezen "de gemeentesecretaris", zulks
voor zover toepasselijk.

2

Het sectorhoofd beoordeelt de klacht in overleg met de betrokken coördinator, tenzij deze
laatste zelf onderwerp van de klacht is, in welk geval het sectorhoofd overleg pleegt met de
gemeentesecretaris.

3.

lndien het sectorhoofd van oordeel is dat de klacht te belangr'tjk is om zelf af te handelen, dan
wel consequenties kan hebben voor andere sectoren, brengt hij de klacht ter bespreking in
tijdens de eerstvolgende vergadering van het Managementteam en levert daarvoor tijdig
stukken aan.

Artikel 3
1

lndien op grond van artikel 9:8 Algemene wet bestuursrecht geen behandeling plaatsvindt,
deelt het betrokken sectorhoofd dit binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht aan de
klager mede, onder vermelding van de redenen.

2

Bij de in het vorige lid bedoelde mededeling verwijst het sectorhoofd zoveel mogelijk door naar

rechterlijke

of

beroepsinstanties, dan

wel naar instellingen voor maatschappelijke

verlening of andere daarvoor in aanmerking komende instanties.

hulp-

)

o

2

Artikel4
1,

Het sectorhoofd onderzoekt, indien artikel 3 niet van toepassing is, de klacht en hoort de
klager en de betrokken ambtenaar. Beiden kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een
raadsman.
lndien artikel 3 niet en artikel 2, lid 3, wel van toepassing is, onderzoekt de gemeentesecretaris

2.

of een door hem aangewezen ambtenaar, de klacht en hoort de klager en de betrokken
ambtenaar. Beiden kunnen zich desgewenst laten b'tjstaan door een raadsman.
Binnen 30 dagen na ontvangst bij de gemeente wordt de klacht schriftelijk beantwoord, ingeval
lid 1 van toepassing is door het sectorhoofd - zulks na overleg en in overeenstemming met de
gemeentesecretaris - en ingeval lid 2 van toepassing is door de gemeentesecretaris.
ln het laatste geval ontvangt het sectorhoofd een afschrift.

3.

lndien in uitzonderlijke gevallen de beantwoording van de klacht niet binnen 30 dagen kan

4

plaatsvinden, wordt de klager daarvan schriftelijk en onder vermelding van redenen in kennis
gesteld.

')

Artikel5
lndien een klacht betrekking heeft op een gedraging van een bestuursorgaan zijn de artikelen
1, 3 en 7 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor "het betrokken

1

sectorhoofd"

of "het sectorhoofd" wordt gelezen: "de burgemeester" of als de klacht een

gedraging van de burgemeester betreft: "de loco-burgemeester".

Artikel4, leden 1 en 4, is in dit soort gevallen van toepassing, met dien verstande dat voor "het
sectorhoofd" wordt gelezen "de burgemeester" en voor "de betrokken ambtenaar": "(een

2

vertegenwoordiger van) het betrokken bestuursorgaan". lndien de klacht een gedraging van de
burgemeester betreft, wordt voor "het sectorhoofd" gelezen "de loco-burgemeester".

Binnen 30 dagen na ontvangst bij de gemeente wordt de klacht als hier bedoeld schriftelijk

3.

door het college van burgemeester en wethouders beantwoord.

Artikel6
lndien de klager het niet eens is met het antwoord als bedoeld in artikel 4, lid 3, of niet
tevreden is over de wijze waarop zijn klacht is afgehandeld, kan hij binnen 30 dagen na
verzending van de beantwoording een schriftelijke klacht indienen bij burgemeester en

I

o

wethouders.
Burgemeester en wethouders wijzen een collegelid aan dat samen met de gemeentesecretaris

2.

de klacht onderzoekt en de klager en de betrokken ambtenaar hoort. Beiden kunnen zich
desgewenst laten bijstaan door een raadsman.
Burgemeester en wethouders delen hun beslissing, gehoord het in lid 2 bedoelde collegelid en

3.

de gemeentesecretaris, binnen 30 dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde klacht
schriftelijk mee aan de klager.

ArtikelT
1.

2.

ln alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en
wethouders, met inachtneming van de Algemene wet bestuursrecht.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Aanvullende klachtenregeling gemeente
Bloemendaal".
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 30 sePtember 1999.
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¿,-[;(.La)roorzitter
secretaris.
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