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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de Aanvullende klachtenregeling gemeente Bloemendaal

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021

besluit:

de op 30 september 1999 vastgestelde 'Aanvullende klachtenregeling gemeente Bloemendaal' 
in te trekken.

De raad voornoemd, d.d. 15

de griffier,
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Voorgesteld besluit

De raad besluit de op 30 september 1999 vastgestelde 'Aanvullende klachtenregeling gemeente 
Bloemendaaľ in te trekken.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De Aanvullende klachtenregeling gemeente Bloemendaal (hierna: klachtenregeling) is op 30 
september 1999 door de gemeenteraad vastgesteld. De klachtenregeling is gedateerd en op 
onderdelen niet conform of zelfs in strijd met de wettelijke bepalingen over klachtbehandeling, 
zoals opgenomen in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).
Ook is gebleken dat de raad niet bevoegd was om deze regeling vast te stellen voor andere 
bestuursorganen (college en burgemeester). De regeling dient derhalve te worden ingetrokken.

Beoogd effect
Klachtbehandeling conform de regels van hoofdstuk 9 Awb.

Politieke keuzeruimte

De raad heeft de klachtenregeling vastgesteld en dient deze klachtenregeling daarom in te trekken.

Gedachtegang

De klachtenregeling is gedateerd en wijkt op een aantal punten af van de wettelijke regels 
Zo is een extra 'stap' in de regeling opgenomen; indien de klager het niet eens is met de 
behandeling van zijn klacht door de klachtbehandelaar, dan kan hij binnen 30 dagen (wederom) 
een schríftelijke klacht indienen bij het college. In feite vindt de 'interne klachtbehandeling' dus 
twee keer plaats. Dit is in strijd met hoofdstuk 9 Awb en met het beginsel van fair-play (aldus de 
Nationale ombudsman). Na afdoening van de klacht moet direct verwezen worden naar de 
Nationale ombudsman (voor de 'externe klachtbehandeling'). Tevens is in de regeling een kortere 
termijn voor klachtafhandeling geregeld, namelijk 30 dagen in plaats van de wettelijke termijn van 
6 weken. In de praktijk blijkt deze termijn vaak te kort voor een zorgvuldige klachtbehandeling.

De raad was niet bevoegd aanvullende regels te stellen voor de behandeling van klachten over een 
ander bestuursorgaan
In de klachtenregeling zijn regels opgenomen voor de behandeling van klachten over zowel de 
raad, het college en de burgemeester en de onder verantwoordelijkheid van deze bestuursorganen 
werkzame personen. De raad was niet bevoegd om voor de behandeling van klachten over andere 
bestuursorganen (college en burgemeester) aanvullende regels te stellen. De raad is alleen 
bevoegd aanvullende regels te stellen voor de behandeling van klachten die gaan over de raad zelf 
en de onder de verantwoordelijkheid van de raad werkzame personen1.

Ieder bestuursorgaan is verplicht zorg te dragen voor een behoorlijke behandeling van klachten 
Deze verplichting vloeit voort uit artikel 9:2 Awb. Met de invoering van hoofdstuk 9 in de Awb is 
het uitgangspunt dat deze wettelijke regeling voldoende voorziening biedt voor een behoorlijke 
klachtbehandeling door bestuursorganen zodat aanvullende regels niet nodig zijn. Bij navraag heeft 
de Nationale ombudsman aangegeven dat zij dit uitgangspunt ook hanteren.

1 Hieronder vallen in ieder geval de medewerkers van de griffie. Een individueel raadslid is niet werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van de raad, zodat niet over het handelen van individuele raadsleden kan worden 
geklaagd op grond van hoofdstuk 9 van de Awb.



-3-
Kanttekeningen
Met het intrekken van de klachtenregeling gelden - naast de wettelijke regeling in hoofdstuk 9 Awb 
- geen aanvullende regels meer voor de behandeling van klachten over de raad en de onder 
verantwoordelijkheid van de raad werkzame personen.

Alternatieven
Indien gewenst kan de raad, ten aanzien van de behandeling van klachten over de raad, 
aanvullende regels vaststellen of werkafspraken maken. Volgens de wetgever moet wel 
terughoudendheid worden betracht bij het stellen van aanvullende regels. Ook mogen aanvullende 
regels niet in strijd zijn met hoofdstuk 9 van de Awb.

Overwegingen van het college
Het college regelt voortaan in het mandaatbesluit wie in welke gevallen als klachtbehandelaar 
optreedt en dat de klachtencoördinator zorg draagt voor de registratie van de ingediende 
klachten2. Verder is het college niet gebleken dat er andere zaken ten aanzien van 
klachtbehandeling aanvullend geregeld zouden moeten worden.

Middelen
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
Na besluitvorming door de raad zal de regeling van overheid.nl verwijderd worden.

Bijlagen
Raadsbesluit 30 september 1999 (2019007840)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

2 Geregistreerde klachten worden opgenomen in een jaarverslag en gepubliceerd op de gemeentelijke website.


