
Datum: 13-01-2022

Overzicht ontvangen en behandelde verzoeken

Pagina 1 van 5

Beste contactpersoon of klachtbehandelaar,

Bijgaand het overzicht van de klachten, vragen en verzoeken die in de periode 1 januari t/m 31 december 2021 
zijn ontvangen over uw organisatie. 

Schriftelijke klachtbehandeling, gericht op het geven van een oordeel is voor de Nationale ombudsman 
uitzondering geworden. Burgers nemen vooral telefonisch contact op. Niet alleen met klachten, maar ook met 
vragen of verzoeken om informatie. Veel daarvan wordt direct telefonisch afgehandeld. Bijvoorbeeld door 
(juridische) informatie en uitleg te geven of te verwijzen naar de juiste procedures. Veel zaken die aan ons worden
voorgelegd zijn bij u dan ook (nog) niet bekend. Daarnaast wordt er door ons ook regelmatig met u contact 
opgenomen, zonder daarbij gebruik te maken van onze formele onderzoeksbevoegdheid. 

In het overzicht ziet u onder andere hoe en wanneer een klacht, vraag of verzoek is ingediend en afgehandeld. In 
het veld 'omschrijving' staat de de kern van de klacht of het verzoek. 

Dit is een automatisch gegenereerd overzicht. Wanneer er over uw gemeente geen klachten of andere zaken zijn 
ingediend, ziet u een leeg veld. 

Eventuele vragen, opmerkingen of verzoeken naar aanleiding van dit overzicht kunt u richten aan Jan Prins, via 
dco@nationaleombudsman.nl.

Met vriendelijke groet,

de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

Bernheze
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Dossiers afgedaan in periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021         

Dossiernummer

Dossiernummer

Dossiernummer

Dossiernummer

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

Publicatienummer

Publicatienummer

Publicatienummer

Publicatienummer

Wijze indiening

Wijze indiening

Wijze indiening

Wijze indiening

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

202027933

202105307

202110047

202105862

terugverwijzen voor interne klachtbehandeling

niet eens met wettelijke regeling of beleid

verwijzen of informeren (overheid)

terugverwijzen voor interne klachtbehandeling

Digitaal (elektronisch klachtformulier, contactformulier, e-mail, webcare)

Telefoon

Telefoon

Digitaal (elektronisch klachtformulier, contactformulier, e-mail, webcare)

Klacht over de Gemeente Bernheze. Verzoeker krijgt geen antwoord van de gemeente op 
vragen over de standplaatsen op woonwagenlocatie. Het bericht van verzoekster is 
doorgestuurd naar de gemeente met het verzoek vz te informeren en het bericht te 
betrekken bij de beantwoording van de brief van vz aan de gemeente met dezelfde 
strekking. 

Klacht over de gemeente Bernheze m.b.t. permanente bewoning recreatiewoning. 
Gemeente heeft een besluit genomen dat vz voor 1 juni moet verhuizen, anders 
dwangsom.  

Vz belt met een klacht over de manier waarop hij door de medewerker van de gemeente 
Bernheze te woord is gestaan. Hij heeft de klachtenprocedure doorlopen, maar is het niet 
eens met de reactie op de klacht en wil nu dat de No een onderzoek instelt. Ik heb vz de 
klacht laten insturen.

Verzoeker heeft ons een bericht met een klacht over de Gemeente Bernheze gestuurd. Hij
stelt dat er naast zijn woning een loods is gebouwd niet conform de vergunning. Verzoeker
maakt zich zorgen om de brandveiligheid en heeft de gemeente hierover geschreven en 
heeft een reactie van de gemeente gekregen. De reactie vindt verzoeker niet afdoende. De 
ombudsman heeft de klacht voor verdere interne klachtbehandeling doorgestuurd.  

23-11-2020

23-02-2021

07-04-2021

28-02-2021

Datum ontvangst

Datum ontvangst

Datum ontvangst

Datum ontvangst

22-01-2021

23-02-2021

07-04-2021

22-04-2021

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Bernheze
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Dossiers afgedaan in periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021         

Dossiernummer

Dossiernummer

Dossiernummer

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

Publicatienummer

Publicatienummer

Publicatienummer

Wijze indiening

Wijze indiening

Wijze indiening

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

202111469

202119908

202105611

terugverwijzen voor interne klachtbehandeling

oplossing door interventie

brief na onderzoek
20210114

Digitaal (elektronisch klachtformulier, contactformulier, e-mail, webcare)

Digitaal (elektronisch klachtformulier, contactformulier, e-mail, webcare)

Telefoon

Mijnheer wil woning van gas en electra afkoppelen en heeft daarvoor een half jaar geleden 
verzoek ingediend bij gemeente.
Ook  brief naar B&W weer geen reactie. 
registratie nr Gemeente: 1518403/1528762 (okt 2020)

geen reactie op KEN gemeente Bernheze. Bouwvergunning (Kruimelwet) aangevraagd 27 
november, geen reactie gekregen. Klacht ingediend op 11 april, geen reactie. 

Verzoeker klaagt over de klachtbehandeling door de gemeente Bernheze. Zij geeft aan dat
klachten zoekraken en dat de klachtbehandeling niet zorgvuldig gebeurt. Na ontvangst van
de klacht is er vanuit de ombudsman zowel met verzoeker als met de gemeente 
gesproken. Met verzoeker om de essentie van de klacht en verwachtingen van de 
ombudsman te bespreken. En vervolgens met de gemeente om te reflecteren op de 
klachtbehandeling en de behandeling van klachten in het algemeen te bespreken. Aan de 
hand daarvan heeft de ombudsman een afrondende brief opgesteld waarin twee 
aandachtspunten aan de gemeente worden meegegeven. Met deze brief heeft de 
ombudsman het onderzoek en de behandeling van de klacht afgerond. 

21-04-2021

09-07-2021

26-02-2021

Datum ontvangst

Datum ontvangst

Datum ontvangst

07-05-2021

09-07-2021

13-07-2021

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Bernheze
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Dossiers afgedaan in periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021         

Dossiernummer

Dossiernummer

Dossiernummer

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

Publicatienummer

Publicatienummer

Publicatienummer

Wijze indiening

Wijze indiening

Wijze indiening

Omschrijving

Omschrijving

Omschrijving

202124588

202124561

202127527

terugverwijzen voor interne klachtbehandeling

bezwaar, beroep, lopende procedure bij rechter, rechterlijke uitspraak

terugverwijzen voor interne klachtbehandeling

Telefoon

Post (brief, fax, papieren klachtformulier)

Post (brief, fax, papieren klachtformulier)

geluidsoverlast door buren, ook straling. Gemeente meting uitgevoerd, apparatuur heeft 
gemeten waar het geluid vandaan komt. Maar daar stopt het onderzoek van de gemeente. 
Vz heeft jaar lang met gemeente en handhaving gecommuniceerd. Vz heeft aanvraag 
gedaan voor elektrische velden of straling. Ws omdat vz in nieuwbouwwijk woont. Sinds 
2019 verlichting aangesloten onder de grond op de stoep. Sindsdien ervaart verzoeker jeuk
en brandplekken. Verzoeker heeft aanvraag gedaan om dit te meten. Gemeente heeft 
alleen geluid gemeten, niet straling. Verzoeker heeft gevraagd om meer onderzoek. 
Gemeente heeft aanvraag voor verder onderzoek afgewezen. Uitgelegd dat klacht kan 
indienen als onvoldoende duidelijk is waarom geen verder onderzoek of anderszins niet 
tevreden met reactie op melding. 

Klacht WMO loket B&W Bernheze - Hoog PKB inzake weigering verhogen persoonlijk 
kilometer budget voor verzoekster zodat ze haar familie kan bezoeken. Hiermee wordt 
verzoekster verplicht te reizen met de trein en haar scootmobiel

Klacht over de gemeente Bernheeze m.b.t. overlast van buren

01-09-2021

01-09-2021

01-10-2021

Datum ontvangst

Datum ontvangst

Datum ontvangst

01-09-2021

30-09-2021

03-11-2021

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Bernheze


