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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 

1. De Klachtenverordening Stichtse Vecht 2012 vast te stellen. 
2. De aansluiting bij de Nationale ombudsman als externe klachtvoorziening voor te zetten. 
 

 
Samenvatting 
 
De voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen beschikten over een verordening of regeling 
interne klachtbehandeling overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Voorgesteld 
wordt om regelgeving op het gebied van de klachtenbehandeling over gedragingen te harmoniseren 
waardoor voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving zal gelden. Het betreft de 
vaststelling van een verordening inzake de interne klachtbehandeling. Naast de interne 
klachtbehandeling, is een externe ombudsvoorziening verplicht. Het betreft een tweedelijnsvoorziening. 
Eerst moet gebruik worden gemaakt van de klachtvoorziening van het betreffende bestuursorgaan. De 
voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen waren aangesloten bij de Nationale ombudsman 
Voorgesteld wordt de aansluiting bij Nationale ombudsman voort te zetten. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Klachtenverordenig 
- Besluit tot aansluiting bij de Nationale ombudsman 
 
Harmonisatie 
Op 1 januari 2013 dient  al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen  te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 
Onderstaand treft u een voorstel aan om beleid/ regelgeving op het gebied van de klachtbehandeling te 
harmoniseren waardoor na vaststelling voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving zal 
gelden. 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
van Aanpak Harmonisatie. 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De verordening bevat regels over het proces en de wijze van afdoening van klachten. De regeling geeft 
hiertoe een transparant inzicht hoe en op welke klachten worden behandeld en past bij de kernwaarden 
Betrokken, Aanspreekbaar, Kwaliteitsgericht en Klantgericht. 
 
Argumenten 
Hoewel een verordening niet verplicht is (volstaan kan worden met de bepalingen in de Awb), heeft hij wel 
voordelen. De manier waarop de interne klachtbehandeling door de diverse organen van de gemeente en 
de ambtelijke dienst plaatsvindt, wordt immers in de Awb zelf niet beschreven. 
De verordening bevat regels over het proces en de wijze van afdoening van klachten. 
 
Een externe klachtvoorziening dient aan een aantal eisen te voldoen. De Nationale ombudsman voldoet 
aan de kwaliteitseisen voor een externe klachtvoorziening. 
Als voordelen van aansluiting bij de Nationale ombudsman zijn te noemen: 
• deskundigheid en ervaring met klachtafhandeling; 
• continue kwaliteit; 
• continuïteit door grote organisatie achter de Nationale ombudsman; 
• gezaghebbend instituut, waardoor acceptatie van zijn oordeel groot is. 
 
Een groot aantal gemeenten is aangesloten bij de Nationale ombudsman terwijl er ook gemeenten zijn die 
beschikken over een eigen ombudsvoorziening of een gezamenlijke ombudsvoorziening. 
 
De ervaringen in de voormalige gemeenten met de Nationale ombudsman zijn positief. Een andere 
voorziening wordt dan ook niet voorgestaan. 
 
Communicatie 
Klachten kunnen op verschillende manieren worden ingediend zodat de drempel zo laag mogelijk is om 
klachten kenbaar te maken. Via de verschillende gremia worden de mogelijkheden en de regeling kenbaar 
gemaakt. Het betreft een procedure verordening die aangeeft hoe en op welke wijze met klachten wordt 
omgegaan. 
 
Financiën en risico’s 
In de begroting is structureel een bedrag (€ 11.500,--) opgenomen voor de aansluiting bij de Nationale 
ombudsman, zodat in de dekking is voorzien. 
 
 
22 mei 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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