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Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Rekenkameronderzoek 'Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen 
gemeente Stichtse Vecht’ 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
17 december 2019 
 
Commissie 
3 december 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/19/169269-VB/19/95476 
 

 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelet op: 
 

- Het voorstel van de griffier van 22 november 2019; 
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 3 december 2019, 

 
Besluit 
 
1. Kennisnemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie ‘Afhandeling van klachten,   
    bezwaren en meldingen gemeente Stichtse Vecht’ en de in het rapport opgenomen conclusies te  
    onderschrijven;  
2. de aanbevelingen die zijn gericht aan de raad over te nemen;  

a. Leg de focus op de kaderstellende en controlerende rol van de raad, en blijf als raad weg 
van bemoeienis met de individuele casuïstiek rondom klachten, bezwaren en meldingen; 
b. Gebruik de jaarverslagen klachten en bezwaarschriften om – waar nodig – het college te 
bevragen over de eventuele leerpunten die naar voren komen in de organisatie en het 
college deze te laten borgen; 
c. Zorg ervoor dat de reguliere klachtenprocedure doorlopen wordt als een inwoner zijn 
klacht direct bij een raads- of commissielid indient. Heb vertrouwen in de ambtelijke 
organisatie en voorkom daarmee (onbedoelde) voorkeursbehandelingen. 
d. Maak met het college afspraken over de informatievoorziening aan de raad met betrekking 
tot (de afhandeling van) meldingen en gebruik dit om – waar nodig – het college te bevragen 
om de eventuele leerpunten die naar voren komen in de organisatie te laten borgen. 

3. het college op te dragen de aan haar gerichte aanbevelingen te implementeren; 
4. het college te vragen hiertoe met een plan van aanpak en planning te komen;  
5. Het college te vragen in de periodieke monitor te rapporteren over de voortgang en resultaten van  
    de uitvoering. 
 
 
17 december 2019 
 
Griffier       Voorzitter 
 


