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Beste heer Roetman, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over het jaarverslag klachtbehandeling 2019. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Zijn de genoemde versies van de verordeningen, regelingen spelregels en serviceafspraken de 
meest recente (vigerende) versies? 
Antwoord 1 
Ja, de genoemde versies zijn inderdaad de meest recente en vigerende versies.  
 
Vraag 2 
Zo nee, welke zijn ervoor in de plaats gekomen? 
Antwoord 2 
Geen. Er is wel een document toegevoegd. Voor de ambtelijke organisatie is een instructie voor 
het behandelen van klachten opgesteld. Deze instructie is een aanvulling op de genoemde 
documenten. 
 
Vraag 3 
Zo ja, wordt er gewerkt aan een nieuwe 'Klachtenverordening Stichtse Vecht' en 'Regeling 
klachtbehandeling sociaal domein'? 
Antwoord 3 
Er wordt nog niet gewerkt aan een nieuwe ‘Klachtenverordening Stichtse Vecht’ en ‘Regeling 
klachtbehandeling sociaal domein’. Daar is nog geen aanleiding voor. De in die documenten 
beschreven procedure is namelijk nog actueel. Een mogelijke wijziging van het organisatiebesluit 
(wat gevolgen kan hebben voor de organisatiestructuur en taakverdeling binnen de organisatie) 
zou een eerste logisch moment voor actualisatie zijn. 
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Vraag 4 
Mogen inwoners van derden een even zo hoge kwaliteit verwachten als van de gemeente? 
Antwoord 4 
Ja. Het college voelt zich in alle gevallen, ook als taken zijn uitbesteed of overgedragen, 
verantwoordelijk voor de dienstverlening aan haar inwoners. Het college voelt zich ook 
verantwoordelijk voor de behandeling van de klacht door de andere instantie, i.c. de 
dienstverlener. Het college is in strikte zin niet in alle gevallen verantwoordelijk voor de (wijze van) 
dienstverlening door de dienstverlener. Ook kan het college niet de klachtbehandeling over 
medewerkers van de dienstverleners overnemen.  
In het bijzonder voor het sociale domein geldt dat derden die de gemeente inschakelt 
(zorgverleners) vaak wettelijk verplicht zijn een klachtenregeling te hebben. Voor zover deze 
derden dat niet zijn, wordt een klachtenregeling contractueel verplicht. Wel is het college 
verantwoordelijk voor een juiste klachtbehandeling, wat betreft het proces, door de dienstverlener. 
 
Vraag 5 
Klopt het dat het 'Jaarverslag klachtbehandeling 2018' zich beperkt tot de klachtenbehandeling 
van de gemeente (en niet ingaat op die van derden)? 
Antwoord 5 
Ja, dat klopt. Dat vloeit voort uit de systematiek van de klachtenverordening en de systematiek van 
het klachtrecht zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dit verband 
verwijzen wij u tevens naar onze beantwoording van uw 4e en 10e vraag.  
 
Vraag 6 
Wordt er gewerkt aan een 'Jaarverslag klachtbehandeling 2019'? 
Antwoord 6 
Ja. Het jaarverslag is opgesteld door de klachtencoördinator en de plaatsvervangend  
klachtencoördinator.   
 
Vraag 7 
Wanneer wordt dit nieuwe jaarverslag verwacht? 
Antwoord 7 
Het college heeft op 26 mei 2020 kennis genomen van het nieuwe jaarverslag. De raad wordt 
binnenkort via een RIB geïnformeerd.  
 
Vraag 8 
Vindt u met mij dat de gemeenteraad gaat over de vaststelling van het kwaliteitsniveau van 
dienstverlening aan de inwoners van Stichtse Vecht? 
Antwoord 8 
Voor zover het klachten betreft is het de raad die in de klachtenverordening, aanvullend op de 
Awb, de kaders die gelden voor klachtbehandeling in Stichtse Vecht bepaalt. 
 
Vraag 9 
Vindt u met mij dat de gemeenteraad dus goed en volledig (net als over de gemeentelijke 
dienstverlening) moet worden geïnformeerd over de klachten en afwikkeling daarvan mbt. alle aan 
de inwoners geleverde diensten (dus ook die van derden)? 
Antwoord 9 
Er is per definitie een verantwoordingsplicht van het college aan de raad en de raad kan 
inlichtingen vragen die het voor de controlerende taak nodig heeft. 
Wat klachten betreft, rapporteert de klachtencoördinator het college en de raad over de 
afhandeling van klachten door de bestuursorganen van de gemeente. Uit de regelgeving vloeit 
voort dat dit alleen over klachten over de bestuursorganen van de gemeente gaat. Klachten over 
dienstverlening van derden aan inwoners vallen hier buiten.   
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Vraag 10 
Bent u het met mij eens dat informatie over de klachten bij en afwikkeling daarvan door derden 
(dus) onderdeel zou moeten uitmaken van het 'Jaarverslag klachtenbehandeling 2019'? 
Antwoord 10 
Nee, want in de verordening staat wat er in het jaarverslag moet staan. Bovendien gaat het 
jaarverslag over klachten in de zin van de verordening en de Awb: klachten over gedragingen van 
het bestuursorgaan. Voor klachten over gedragingen van (medewerkers van) derden is de 
gemeente niet verantwoordelijk. Door deze klachten onderdeel te laten uitmaken van het 
jaarverslag, zou voorbij gegaan worden aan de verordening.  
 
Vraag 11 
Bent u het met mij eens dat hoofdstuk 9 van het Awb slechts verplicht tot wat daar staat maar niet 
uitsluit dat u de raad (breder) informeert over het kwaliteitsniveau van alle, onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente, aan haar inwoners geleverde diensten? 
Antwoord 11 
In hoofdstuk 9 staan de minimumeisen waaraan een klachtbehandeling moet voldoen en de 
daarmee verband houdende informatie- en publicatieplicht. Zoals bij beantwoording van vraag 9 is 
aangegeven, is er per definitie een verantwoordingsplicht van het college aan de raad en kan de 
raad inlichtingen vragen die het voor de controlerende taak nodig heeft. De klachtencoördinator 
rapporteert jaarlijks het college en de raad over klachten. Uit de regelgeving vloeit voort dat dit 
alleen over klachten over de bestuursorganen van de gemeente gaat. Klachten over 
dienstverlening van derden aan inwoners vallen hier buiten.   
 
Vraag 12 
Zegt u bij deze toe klachten bij en afhandeling daarvan door derden onderdeel te laten uitmaken 
van het 'Jaarverslag klachtbehandeling 2019'? 
Antwoord 12 
Dat kunnen wij niet toezeggen. Het college is namelijk niet verantwoordelijk voor het opstellen van 
het jaarverslag. De klachtencoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag.  
Uit de regelgeving vloeit voort dat dit jaarverslag gaat over klachten over de bestuursorganen van 
de gemeente. Klachten over dienstverlening van derden aan inwoners vallen hier buiten.   
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Marjolein Romijn 
Programmamanager Bestuur 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * Ike

Achternaam * Roetman

E-mailadres * ikeroetman@gmail.com

Fractie * ChristenUnie-SGP

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Jaarverslag klachtbehandeling 2019

Inleiding * In november 2019 heeft de Rekenkamercommissie het rapport 
'Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen gemeente Stichtse 
Vecht' opgeleverd. In dat rapport refereert zij aan een aantal 
verordeningen, regelingen spelregels en serviceafspraken.

Volgens mij betreft het de volgende verordeningen, regelingen spelregels 
en serviceafspraken
Klachtenverordening Stichtse Vecht (2012) waarin oa. een definitie voor 
klachten: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een 
gedraging..... (alleen functionele deel)
Regeling klachtbehandeling sociaal domein (2015) waarin oa.: ....klachten 
die betrekking hebben op de uitvoering van bijvoorbeeld zorg in eerste 
instantie worden behandeld door de organisatie die de zorg verleent...
Memo ‘Spelregels klachtafhandeling’ (2017) waarin oa.: zoveel mogelijk 
klachten informeel af te handelen
Interne Serviceafspraken, werkafspraken en beloften aan de klant (2018) 
waarin oa.: beloften aan de klant

De gemeente besteedt een flink deel van haar verantwoordelijkheden en 
taken uit aan derden.
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In april 2018 is een 'Jaarverslag klachtbehandeling 2018' opgeleverd. Dit 
jaarverslag gaat volgens mij alleen in op de klachtenbehandeling van de 
gemeente (en niet van derden).

In de Algemene wet bestuursrescht (Awb) gaat hoofdstuk 9 in op de 
klachtbehandeling (door een bestuursorgaan)

Bij onderstaande vragen heb ik het functionele deel van de definitie van 
een klacht uit de 'Klachtenverordening Stichtse Vecht' voor ogen: een 
mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging..... 
(dus niet een bezwaar)

Vragen

Vraag 1 * Zijn de genoemde versies van de verordeningen, regelingen spelregels en 
serviceafspraken de meest recente (vigerende) versies?

Vraag 2 * Zo nee, welke zijn ervoor in de plaats gekomen?

Vraag 3 * Zo ja, wordt er gewerkt aan een nieuwe 'Klachtenverordening Stichtse 
Vecht' en 'Regeling klachtbehandeling sociaal domein'?

Vraag 4 * Mogen inwoners van derden een even zo hoge kwaliteit verwachten als 
van de gemeente?

Vraag 5 * Klopt het dat het 'Jaarverslag klachtbehandeling 2018' zich beperkt tot de 
klachtenbehandeling van de gemeente (en niet ingaat op die van derden)?
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Vraag 6 * Wordt er gewerkt aan een 'Jaarverslag klachtbehandeling 2019'?

Vraag 7 * Wanneer wordt dit nieuwe jaarverslag verwacht?

Vraag 8 * Vindt u met mij dat de gemeenteraad gaat over de vaststelling van het 
kwaliteitsniveau van dienstverlening aan de inwoners van Stichtse Vecht?

Vraag 9 * Vindt u met mij dat de gemeenteraad dus goed en volledig (net als over de 
gemeentelijke dienstverlening) moet worden geïnformeerd over de 
klachten en afwikkeling daarvan mbt. alle aan de inwoners geleverde 
diensten (dus ook die van derden)?

Vraag 10 * Bent u het met mij eens dat informatie over de klachten bij en afwikkeling 
daarvan door derden (dus) onderdeel zou moeten uitmaken van het 
'Jaarverslag klachtenbehandeling 2019'?

Vraag 11 * Bent u het met mij eens dat hoofdstuk 9 van het Awb slechts verplicht tot 
wat daar staat maar niet uitsluit dat u de raad (breder) informeert over het 
kwaliteitsniveau van alle, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, 
aan haar inwoners geleverde diensten?

Vraag 12 * Zegt u bij deze toe klachten bij en afhandeling daarvan door derden 
onderdeel te laten uitmaken van het 'Jaarverslag klachtbehandeling 
2019'?

 

Bijlagen

Voegt u een * nee
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bijlage toe?
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