
OVERZICHT VAN KLACHTEN ONTVANGEN IN 2021 
Bij een klachtbehandeling wordt getoetst of het bestuursorgaan zich correct heeft gedragen tegenover de klager en of een besluit of gedraging rechtma-

tig is (in zakelijk of juridisch opzicht). Maar voor een burger is net zo belangrijk dat hij respectvol, eerlijk en dus behoorlijk behandeld wordt.  

De klachten worden getoetst aan de behoorlijkheidscriteria die ook de Nationale ombudsman hanteert wanneer een klacht bij deze instantie aanhangig 

wordt gemaakt. De behoorlijkheidsnormen voor de overheid bestaan uit 22 regels, die elk van een korte toelichting zijn voorzien. De essentie van be-

hoorlijk overheidsoptreden kan worden samengevat in vier kernwaarden: 

A. Open en Duidelijk: (Transparant, Goede  informatieverstrekking, Luisteren naar de burger, Goede motivering) 

 

B. Respectvol: (Respecteren grondrechten, Fatsoenlijke Bejegening, Fair play, Evenredig, Bevorderen deelname burger, Bijzondere zorg) 

 

C. Betrokken en Oplossingsgericht: (Maatwerk, Samenwerking, De-escalatie, Voortvarendheid, Coulante opstelling) 

 

D. Eerlijk en Betrouwbaar: (Integriteit, Betrouwbaarheid, Onpartijdigheid, Goede organisatie, Goede voorbereiding, ,Professionaliteit, Redelijk-

heid) 

 

 

 Inhoud van de klacht 

 

 

 

 

 

 

Aard van de klacht 
A: Open en Duidelijk 
B: Respectvol 
C: Betrokken en   
    Oplossingsgericht 
D: Eerlijk en  
     Betrouwbaar 

Actie/opmerkingen Team Klachtbehandelaar Oordeel Termijn van  

Afhandeling 

 

1. Klacht over publicatie 

 

 

A: Goede informatieverstrekking Persoonlijk gesprek ge-

voerd excuus aangebo-

den en rectificatie ge-

plaatst. 

LO-OB beleidsmedewerker gegrond 3 weken 

2. Overschrijding termijn 

afhandeling WOB verzoek 

C: Voortvarendheid Excuus aangeboden en 

verzoek alsnog afgerond 

LO-HH domeinmanager gegrond 5 weken 

3. Niet terugbellen informa-

tieverstrekking 

A: Goede  informatieverstrekking Klacht is telefonisch be-

sproken en afgehandeld 

KCC/V beleidsmedewerker gegrond 3 weken 
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Aard van de klacht 
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C: Betrokken en   
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4. Niet nakomen van af-

spraak verstrekken van 

informatie 

A: Goede informatieverstrekking Excuus aangeboden en 

schriftelijk afgehandeld. 

KCC/V domeinmanager gegrond 6 weken 

5. Klacht over bejegening en 

niet meedenken in maat-

werkoplossing 

C: Maatwerk Er is mondeling overleg 

gevoerd over de gevolgde 

procedure e.e.a. is ook 

schriftelijk bevestigd.  

KCC/V domeinmanager ongegrond 4 weken 

6. Klacht over bestrating 

(trottoirband) voelt zich 

niet serieus genomen 

C: Maatwerk  Diverse gesprekken ge-

voerd ter plaatse. Huidige 

oplossing voldoet aan 

verkeersveiligheid 

LO-

beheer 

beleidsmedewerker ongegrond 2 weken 

7. Klacht over voortgang niet 

reageren op terugbelver-

zoeken 

C: Voortvarendheid In verleden zijn meerdere 

gesprekken gevoerd.  

Klacht is schriftelijk afge-

rond met een brief waarin 

we aangeven dat we niet 

meer reageren op deze 

zaak. 

KCC-V domeinmanager ongegrond 4 weken 

8. Klacht over bejegening 

procedure milieustraat 

B: Bejegening Goed gesprek gevoerd 

over en weer excuus 

aangeboden en procedu-

re uitgelegd 

Milieu-

straat 

beleidsmedewerker geen  

oordeel 

2 weken 

9. Klacht over niet vergoe-

den kosten 

C: Coulante opstelling Onderzoek ingesteld op 

grond waarvan de claim is 

afgewezen. N.a.v. voorval 

LO-

beheer 

Domeinmanager ongegrond 1 week 



 Inhoud van de klacht 

 

 

 

 

 

 

Aard van de klacht 
A: Open en Duidelijk 
B: Respectvol 
C: Betrokken en   
    Oplossingsgericht 
D: Eerlijk en  
     Betrouwbaar 

Actie/opmerkingen Team Klachtbehandelaar Oordeel Termijn van  

Afhandeling 

 

de communicatie op web-

site aangepast 

10. Klacht over niet reageren 

op vragen 

A: Goede informatieverstrekking Na diverse gesprekken 

schriftelijk aangegeven 

dat we niet meer reageren 

KCC-V Domeinmanager ongegrond 4 weken 

11. Klacht over procedure en 

bejegening 

B: Bejegening Uit onderzoek blijkt cfm. 

procedure is gehandeld 

dit schriftelijk medege-

deeld 

KCC-

BZ 

Domeinmanager ongegrond 4 weken 

12. Klacht over gevolgde pro-

cedure bestemmingsplan 

en omgevingsvergunning 

C: Voortvarendheid Gesprek met klager en 

onderzoek ingesteld naar 

gang van zaken ingesteld 

Uit onderzoek blijkt  klacht 

gedeeltelijk gegrond is.  

KCC/V Programmaregisseur gedeeltelijk 6 weken 

13. Klacht ontvangen over niet 

reageren op brieven 

C: Voortvarendheid Uit onderzoek blijkt klacht 

gegrond 

LO-

VTH 

teamcoach gegrond 7 weken 

14. Klacht over overlast bo-

men niet nakomen van 

afspraken 

C: Voortvarendheid Uit onderzoek blijkt klacht 

ongegrond 

LO-OB domeinmanager ongegrond 6 weken 

15.  Nalatigheid vergoeden 

proceskosten 

C: Voortvarendheid Tel. afgerond excuus 

aangeboden en  

Proceskosten alsnog 

vergoed 

WW beleidsmedewerker gegrond 5 weken 

16. Klacht over kosten rijbe-

wijs 

C: Maatwerk  Klacht tel. afgerond uitleg 

gegeven over procedure 

BZ beleidsmedewerker ongegrond  1 week 
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Aard van de klacht 
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ver gevolgde procedure  

17. Klacht over voortvarend-

heid terug storten bedrag 

C: Voortvarendheid Klacht tel. afgerond Be-

drag was inmiddels al 

teruggestort 

FIN beleidsmedewerker  ongegrond 4 weken 

18. Klacht over niet beant-

woorden van vragen en 

het niet betrekken van 

omwonende en dorpsraad 

bij verkeersmaatregelen 

C: Voortvarendheid Vragen zijn binnen termijn 

beantwoord Tel. Contact 

gezocht en klager uitge-

nodigd om te bespreken 

hoe we betrokkenheid 

voor toekomst kunnen 

regelen 

RB Team coach ongegrond 4 weken 

19. Klacht over bejegening B: Bejegening Excuus aangeboden voor 

het feit dat klager zich niet 

gehoord voelt Gesprek 

gepland om vertrouwen te 

herstellen 

WW 

 

 

 

 

 

Team coach gedeeltelijk 

gegrond 

4 weken 

20.   Klacht over niet communi-

ceren over de kosten van 

het ledigen van afvalcon-

tainers 

A: Goede informatieverstrekking Excuus aangeboden over 

niet informeren  

WL beleidsmedewerker gegrond 1 week 

21.  Niet tijdig reageren C: Voortvarendheid Uit onderzoek naar Pro-

cedure blijkt dat er geen 

sprake is van termijnover-

schrijding betreft een 

BZ teamcoach ongegrond 2 weken 
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A: Open en Duidelijk 
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complexe zaak die gron-

dig onderzoek vraagt 

22. Klacht over procedure 

omgevingsvergunning 

A: Goede informatievoorziening Tel. Contact over proce-

dure en schriftelijke reac-

tie gestuurd. Klager rea-

geert op brief vragen per 

mail beantwoord klacht is 

daarmee gegrond Wet-

houder geïnformeerd. 

Opnieuw een  reactie 

ontvangen van klager. 

klachtbehandelaar heeft 

aangegeven dat de  

klacht is afgerond. 

VTHV teamcoach gegrond 4 weken 

23. Klacht over niet reageren 

op brieven 

C: Voortvarendheid Tel. afgedaan excuus 

aangeboden voor niet 

reageren op brieven.  

RB teamcoach gegrond 1 week 

24. Klacht over integriteit D: Integriteit Schriftelijke reactie dat er 

geen nieuw onderzoek 

gaat plaatsvinden.  Aan-

dachtspunten die de Nati-

onale ombudsman heeft 

benoemd over de wijze 

van communiceren wor-

den ter harte genomen en 

VTHV teamcoach ongegrond 1 week 



 Inhoud van de klacht 

 

 

 

 

 

 

Aard van de klacht 
A: Open en Duidelijk 
B: Respectvol 
C: Betrokken en   
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     Betrouwbaar 
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hiervoor zijn excuses 

aangeboden 

25. Klacht over bejegening B: Bejegening Telefonisch afgehandeld 

over en weer zijn excuses 

gemaakt.  

RB teamcoach geen oor-

deel 

1 week 

26. Klacht over gedrag me-

dewerker 

B: Bejegening Medewerker is aange-

sproken op zijn gedrag 

Milieu-

straat 

teamcoach gegrond 1 week 

27. Klacht over communicatie C: Coulante opstelling Klacht is gegrond com-

municatie is niet goed 

verlopen de gemaakte 

(extra)kosten zijn ver-

goed. 

BZ teamcoach gegrond 1 week 

28. Klacht over niet terug bel-

len 

A: Goede informatieverstrekking Klacht had betrekking op 

niet goed geïnformeerd te 

zijn over de procedure 

WW teamcoach ongegrond 10 weken 

29. Klacht over niet nakomen 

van afspraken 

D: Betrouwbaarheid  Onderzoek ingesteld naar 

gevolgde procedure De 

procedure is correct ver-

lopen. 

WW Teamcoach ongegrond 3 weken 

30. Voelt zich niet gehoord  A: Luisteren naar de burger Inbreng wordt wel mee-

genomen in procedure  

RB Teamcoach ongegrond 2 weken 

31. Onheuse bejegening kla-

ger voelt zicht niet serieus 

genomen omdat er niet 

gereageerd wordt op zijn 

B: Bejegening Klacht over bejegening. 

TC heeft contact opge-

nomen met klager en 

medewerker aangespro-

VTHV Teamcoach gegrond 9 weken 
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melding. ken op gedrag.  

32. Klacht over bejegening 

(beëindigen van het tel. 

gesprek) en intimiderend 

gedrag 

B: Bejegening Onderzoek ingesteld 

klacht is gedeeltelijk ge-

grond. Excuus aangebo-

den voor reactie mede-

werker (beëindiging ge-

sprek). Onheuse bejege-

ning en niet correcte 

vraagstelling is niet vast-

gesteld.  

WW Teamcoach gedeeltelijk 

gegrond  

10 weken 

33. Klacht over gevolgde pro-

cedure en gedrag tijdens 

van uitvoering van hand-

havingstaken  

A: Goede motivering Klacht is gedeeltelijk ge-

grond onvoldoende aan-

dacht voor gevolgde pro-

cedure klacht over gedrag 

is ongegrond. 

VTHV Teamcoach gedeeltelijk 

gegrond  

1 week 

34.  Klacht over in rekening 

gebrachte kosten en de 

wijze waarop de procedu-

re is doorlopen. 

A: Luisteren naar de burger Uit onderzoek blijkt dat 

kosten ten onrechte in 

rekening zijn gebracht. 

VHTV Team VTHV gegrond 15 weken 

35.  Klacht over niet geholpen 

worden zonder afspraak  

C: Maatwerk Begrip getoond voor si-

tuatie klacht besproken 

binnen het team 

BZ Teamcoach ongegrond 10 weken 

36. Klacht over gevolgde pro-

cedure 

A: Goede informatieverstrekking Excuus aangeboden voor 

fout in procedure 

BZ Teamcoach  gegrond 3 weken 

 



 


