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Inleiding
Voor u ligt ons jaarverslag over bij de gemeente Smallingerland in 2018 ingediende klachten
over gedragingen. Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
hebben wij een wettelijke verplichting om klachten te registreren en zorg te dragen voor een
jaarlijkse publicatie. Als organisatie kunnen we met klachten ons voordeel doen. Door bij het
behandelen van klachten mensgericht en efficiënt te werk te gaan, geven wij invulling aan
onze dienstverleningsvisie. Inwoners staan hierbij voorop, niet de regels.
In dit verslag geven wij inzicht in onze werkwijze bij klachtbehandeling, de soorten klachten
die wij registreren en de manier waarop wij klachten oplossen. Zie hiervoor hoofdstuk 1 en 2.
Hoofdstuk 3 toont een cijfermatig overzicht van geregistreerde mondelinge en schriftelijke
klachten die in 2018 bij ons zijn ingediend. De functie die de Nationale ombudsman inneemt
bij klachtbehandeling, komt in hoofdstuk 4 ter sprake. Daarbij geven wij een overzicht van de
verzoeken die deze instantie in 2018 ontving over onze gemeente.
In het laatste hoofdstuk besteden we aandacht aan recente ontwikkelingen, delen we de
belangrijkste conclusies uit het cijferoverzicht en geven we aan hoe we van plan zijn het
proces van klachtbehandeling te verbeteren en voort te zetten. Dit komt ook de
dienstverlening ten goede.

2

1. Klachten
1.1 Wat is een klacht?
Een klacht gaat over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde gelegenheid
tegenover een burger heeft gedragen. Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) is van toepassing. In de wet is geen definitie van het begrip klacht opgenomen.
Uitgangspunt is een ruim klachtbegrip. Alles wat geen bezwaar is, is in beginsel een klacht.1
Voorwaarde is dat het moet gaan om gedragingen van personen, werkzaam onder de
verantwoordelijkheid van bestuursorganen van de gemeente Smallingerland, waaronder het
college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, zoals ambtenaren en ook
wethouders zelf. Deze gedragingen kunnen worden aangemerkt als gedragingen van het
bestuursorgaan. Gedragingen kunnen handelingen zijn, maar ook een nalaten. Een klacht
kan mondeling, schriftelijk of digitaal worden ingediend. Dit bepaalt de klager.
Voor de volledigheid merken wij op dat klachten over zaken als losliggende stoeptegels in de
openbare ruimte geen klachten zijn in de zin van de Awb, omdat het niet gaat om
gedragingen. Dit geldt eveneens voor klachten over openbare orde en veiligheid. Deze
worden verwerkt als meldingen. Als een melding openbare ruimte als klacht binnenkomt, dan
wordt dit omgezet en intern doorgegeven aan de juiste behandelaar. Ook algemene klachten
(en wensen) over beleid dan wel beleidsuitvoering in het algemeen vallen buiten het bereik
van hoofdstuk 9 Awb, omdat het niet gaat om een 'bepaalde aangelegenheid'.

1.2 Soorten klachten
Klachten kunnen zien op verschillende soorten gedragingen.
Beleid
Bij deze klachten gaat het om gedragingen bij de uitvoering van beleid van de gemeente.
Bejegening
Bij deze categorie gaat het om klachten waarbij gedragingen als onbehoorlijk, beledigend of
onredelijk worden ervaren
Informatieverstrekking
Bij deze categorie klachten gaat het om het (niet) verstrekken van informatie. Voorbeelden
daarvan zijn het (niet) behandelen van brieven of mails, het (niet) reageren op
terugbelverzoeken, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of
miscommunicatie.
Behandeltermijn
Hierbij gaat het om het overschrijden van een termijn. De behandeling van een aanvraag,
brief of verzoek mag niet langer duren dan (wettelijk) is vastgelegd.
Overige
Deze klachten passen niet in bovenstaande categorieën.
Meldingen/overige signalen
Hierbij gaat het om klachten die buiten het bereik van de Awb vallen.
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Een bezwaarschrift kan worden ingediend tegen een besluit. Volgens art. 1:3 Awb is een besluit een
schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
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2. Klachtbehandeling
2.1 Informele klachtbehandeling (werkwijze)
De gemeente Smallingerland heeft sinds 2016 een interne klachtenregeling. Dit is een
uitwerking van hoofdstuk 9 van de Awb. De beschreven werkwijze geeft aan hoe de
gemeente een klacht behandelt. Het uitgangspunt is dat een klacht informeel wordt opgelost
en dat het vertrouwen van de burger wordt hersteld.
De klachtencoördinator bewaakt het proces van klachtbehandeling. Hij ontvangt de klacht en
kijkt eerst of er sprake is van een klacht in de zin van de Awb. Daarna neemt hij contact op
met de betreffende leidinggevende, de klachtbehandelaar. Als de klacht betrekking heeft op
een medewerker, dan wordt deze tegelijkertijd op de hoogte gebracht. De ontvangst van de
klacht wordt mondeling, digitaal of schriftelijk bevestigd aan de indiener. De
klachtbehandelaar probeert zo snel mogelijk met de indiener van de klacht een oplossing te
vinden voor het probleem. Lukt dit niet, dan vindt een formele behandeling plaats via een
klachtgesprek en een besluit van het betreffende bestuursorgaan, meestal het college van
burgemeester en wethouders. De klachtencoördinator ondersteunt en adviseert de
klachtbehandelaar hierbij en stelt het collegevoorstel op. Deze werkwijze is in lijn met de
methode 'Prettig contact met de Overheid' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
In 2018 zijn in totaal 61 klachten ingediend. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van
2017, toen het ging om 52 klachten. Daarvan zijn 55 klachten in 2018 afgehandeld en 6
klachten in 2019. Van het totale aantal van in 2018 binnengekomen klachten zijn dat jaar 54
klachten informeel afgehandeld. Dit is 89% in 2018 tegenover 75% in 2017.

2.2 Klachtencoördinatoren en mediator
De coördinatie van klachten is door de klachtencoördinatoren van de afdeling
Bestuursondersteuning gedaan. In 2018 had de afdeling twee klachtencoördinatoren. Beide
klachtencoördinatoren hielden zich bezig met de klachtbehandeling en vervingen elkaar bij
afwezigheid. Beiden waren contactpersoon voor de Nationale ombudsman. De
klachtencoördinatoren verzorgen ook de bijkomende zaken die voortvloeien uit de
klachtenregeling, zoals de registratie van klachten en het opstellen van het jaarverslag. Met
behulp van de registratie van klachten en de behandeling daarvan kan de gemeente van de
klachten leren om zo de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Verder beschikte de gemeente over een gemeentemediator. De mediator is in 2018, op
verzoek van de klachtencoördinatoren en/of van partijen, driemaal als bemiddelaar ingezet
bij het oplossen van klachten. Tijdens de bemiddeling werkt de gemeentemediator onder
verantwoordelijkheid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Reden hiervoor is dat de
mediator onafhankelijk van de gemeente staat.
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3. Overzicht klachten 2018
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4. Verzoeken Nationale ombudsman
4.1 Inleiding
De gemeente Smallingerland is aangesloten bij de Nationale ombudsman. Wanneer een
indiener van een klacht niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door de gemeente
Smallingerland, kan hij of zij terecht bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman
maakt tevens deel uit van het Netwerk voor Klachtencoördinatoren Noord-Nederland, waar
de gemeente lid van is. Het doel van dit netwerk is het delen van casuïstiek en kennis.
Soms kiest een burger ervoor om zijn klacht direct in te dienen bij de Nationale ombudsman.
De Nationale ombudsman zal dan, als er nog geen interne klachtbehandeling heeft
plaatsgevonden, de gemeente vragen om de klacht eerst zelf te behandelen. Als de
Nationale ombudsman inschat dat het een dringende zaak is, probeert deze instantie de
klacht ook wel middels een interventie op te lossen, ook al heeft er nog geen eigen
gemeentelijke klachtbehandeling plaatsgevonden. Dit is ter beoordeling van de Nationale
ombudsman.
De Nationale ombudsman verstrekt de gemeente jaarlijks een geanonimiseerd overzicht van
alle klachten die betrekking hebben op de gemeente. Dit kunnen zaken zijn – en dat is het
merendeel – die niet in onderzoek zijn genomen vanwege uiteenlopende oorzaken.
Bijvoorbeeld doordat zij door het verwijzen of informeren van de burger direct zijn opgelost of
doordat deze kennelijk ongegrond waren. Hierdoor is het mogelijk dat er zaken in het
overzicht staan, die bij de gemeentelijke klachtencoördinatoren niet bekend zijn.

4.2 Verzoeken 2018
Bij de Nationale ombudsman zijn in 2018 in totaal 36 klachten en informatieaanvragen voor
de gemeente Smallingerland binnengekomen. Dit aantal is licht gestegen ten opzichte van
2017, toen sprake was van 34 klachten en informatieaanvragen. Van het totale aantal van 36
klachten en informatieaanvragen zijn 27 verzoeken niet in behandeling genomen. Het gaat
om 75% van het totaal. Dit betrof vooral klachten waarbij een bezwaar- of beroepsprocedure
openstond of had gestaan. Ook ging het om klachten die op dat moment door de gemeente
werden behandeld. In 2017 zijn 21 verzoeken niet in behandeling genomen, 62% van het
totaal.
Bij 7 klachten is er door de Nationale ombudsman een onderzoek gestart. Het onderzoek is
in alle gevallen tussentijds beëindigd nadat er alsnog een oplossing is gevonden.
De Nationale ombudsman had op 31 december 2018 nog 2 klachten in behandeling. Het
cijfermatige overzicht dat de gemeente ontving van de Nationale ombudsman, treft u aan in
bijlage 1.
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5. Belangrijkste conclusies, aanbevelingen en ontwikkelingen
5.1 Inleiding
Een klacht heeft twee zijden. Enerzijds is het heel vervelend voor de indiener een klacht te
hebben over een gedraging van een medewerker of bestuurder. Anderzijds is het ook voor
de organisatie niet prettig om een negatief geluid te horen. Toch biedt een klacht een kans
voor de organisatie om kritisch naar het eigen handelen te kijken en haar beleid en
dienstverlening te verbeteren.
In 2018 hebben zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die van invloed waren op
het proces van klachtbehandeling. In paragraaf 5.3. wordt nader op deze ontwikkelingen
ingegaan. Maar eerst worden de conclusies bij het cijferoverzicht van in 2018 ingediende
klachten hieronder besproken. Daarbij worden vergelijkingen gemaakt met het jaar 2017.

5.2 Conclusies
Stijging aantal ingediende klachten in 2018 t.o.v. 2017
In 2018 zijn 61 klachten ontvangen. Dit is een stijging van bijna 17% ten opzichte van 2017,
toen het ging om 52 klachten. Zie tabel 1 in bijlage 2.
De stijging in 2018 kan te maken hebben met een betere klachtherkenning in de organisatie.
Bekendheid geven aan wat een klacht precies is, is een eerste belangrijke stap die de
organisatie in 2017 heeft gezet. Inbedding van deze werkwijze in de organisatie is een
tweede logische stap die in 2018 plaatsvond en voorspoedig is verlopen.
Klachtencoördinatoren merken daarbij dat zij vaker vanuit de organisatie worden benaderd
met vragen over mogelijke klachten. Een betere klachtherkenning door de organisatie kan
ertoe hebben geleid dat het aantal geregistreerde klachten in 2018 is toegenomen.
Wat opvalt is dat in 2018 veel klachten betrekking hebben op informatieverstrekking, zie ook
tabel 2 in de bijlage. Een volgende constatering is dat het totale aantal klachten over de
behandeltermijn bij diverse afdelingen is gehalveerd ten opzichte van 2017. Dit lijkt een
gunstige ontwikkeling. Ook is er in 2018 een lichte daling van het totale aantal
bejegeningsklachten te zien. Zie hiervoor tabel 1 en 3 in de bijlage.
Toename informele afdoening klachten in 2018 t.o.v. 2017
In 2018 zijn 61 klachten ontvangen, waarvan 55 klachten datzelfde jaar zijn afgehandeld.
Van 6 klachten liep de behandeling door tot in 2019. De cijfers over 2018 zien op deze 61
klachten. Uit de cijfers blijkt dat van deze klachten 54 klachten informeel zijn afgehandeld.
Het gaat om 89%. Dit is een stijging ten opzichte van 2017, toen 75% van de klachten
informeel is afgehandeld. Het ging daarbij om 39 van de 52 klachten.
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Afdelingen met meer klantcontacten ontvangen naar verhouding meer klachten
De afdeling Sociale Zaken (SoZa) neemt net als in 2017 bijna de helft van het totale aantal
binnengekomen klachten (44%) voor haar rekening. Het gaat in 2018 om 27 klachten. Een
oorzaak kan zijn dat deze afdeling veel klantcontacten heeft. Dit geldt ook voor de afdeling
Publiek, met 13 klachten in 2018.
De afdeling Sociale Zaken is erin geslaagd om 88% van de klachten informeel af te doen. Dit
is een enorme prestatie die ook in lijn is met de uitgangspunten voor klachtbehandeling die
de Nationale ombudsman in maart 2018 in zijn 'Ombudsvisie op Professionele
Klachtbehandeling' aan klachtbehandelaars meegeeft.

5.3 Aanbevelingen
Zoals hiervoor aangegeven, hebben relatief veel klachten in 2018 betrekking op
informatieverstrekking, wat blijkt uit tabel 2 in de bijlage. Deze toename is voornamelijk te
zien bij de afdelingen Sociale Zaken, Publiek en Ontwikkeling. Ook bij de afdelingen
Openbare Werken en Belastingen en Financiële Administratie (BFA) is het aantal klachten
over informatievoorziening gestegen. Zie tabel 3 in de bijlage. Het wordt daarom aanbevolen
nader onderzoek te verrichten om meer inzicht in te krijgen in de oorzaken hiervan. Dit
gezien de omvang en de toename van deze klachtsoort. Mogelijk kunnen gericht
maatregelen worden genomen om deze klachten te verminderen.
Binnengekomen klachten zo registreren dat er ook écht van te leren valt. Dat is volgens de
Nationale ombudsman van belang voor een maximaal leereffect. Het jaarverslag wordt in dit
kader gedeeld met het teammanagement. De behandeling van klachten is namelijk geen
doel op zich. Het is een middel om de inwoner (op weg) te helpen en om de organisatie te
laten leren van klachten. De teammanagers kunnen aan de hand van het jaarverslag
leerpunten vaststellen en daarmee aan de slag gaan. Dit in het kader van de leercyclus. De
bedoeling is dat dit bijdraagt aan de verbetering van de dienstverlening vanuit de organisatie.
Dit is in lijn met het Hoofdlijnenakkoord, waarin de inwoner centraal wordt gesteld.

5.4 Ontwikkelingen
Aantreden nieuw college van burgemeester en wethouders
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 trad een nieuw college aan.
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Dit college heeft sterk ingezet op informele beslechting van geschillen, samen komen tot een
oplossing, zowel voor bezwaren als voor klachten. In bestuursdocumenten van 2018 is
vastgelegd dat klachten informeel worden opgelost door met elkaar in gesprek te gaan.
Dit vertrekpunt is opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord, het Raadsprogramma en in het
Collegeprogramma: 'Durf te doen'. Deze keuze is in lijn met de reeds bestaande werkwijze
van klachtbehandeling en versterkt daarmee de bestuurlijke steun voor deze aanpak.
Immers, sinds medio 2016 probeert de organisatie bij klachtbehandeling klachten zoveel
mogelijk informeel op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan en de klacht zo laag
mogelijk in de organisatie te beleggen. Deze werkwijze sluit bovendien naadloos aan op de
hiervoor genoemde 'Ombudsvisie op Professionele Klachtbehandeling' van de Nationale
ombudsman. De gemeente is dan ook van plan om de huidige werkwijze van informele
klachtbehandeling voort te zetten.
Wat betreft het klachtbehandelingsproces is er nog een verandering op komst. Dit heeft te
maken met de werkwijze rondom het formele proces van klachtbehandeling door een
onafhankelijke klachtencommissie.
Instellen onafhankelijke klachtencommissie en motie gemeentelijke ombudsfunctie
Op 11 september 2018 vond in het licht van het Hoofdlijnenakkoord een themabijeenkomst
plaats voor het college over het onderwerp 'rechtsbescherming'. Hierbij is gesproken over
het behandelen van geschillen, in het bijzonder klachten en diverse bezwaren. Het college
wil dat er voor de behandeling van het merendeel van de bezwaren een onafhankelijke
bezwarencommissie komt. Daarbij sprak het college zich ook uit voor een onafhankelijke
klachtencommissie die in de fase van formele klachtbehandeling in beeld zou komen. Het is
de bedoeling dat deze commissie een kamer is van de bezwarencommissie die naar
verwachting in 2020 wordt ingesteld. Dit wordt nader uitgewerkt volgens het Plan van aanpak
van het project 'De inwoner centraal: Nieuwe aanpak bezwaren en klachten'.
Twee maanden na deze bijeenkomst nam de gemeenteraad op 6 november 2018 een motie
aan over het realiseren van een gemeentelijke ombudsfunctie. Na bespreking van de
bedoeling van de motie met de gemeenteraad in februari 2019, werd duidelijk dat de inhoud
daarvan zag op het verbeteren van de dienstverlening en niet op de behandeling van
bezwaren en klachten. Daarom is de uitwerking van de motie voor behandeling
ondergebracht bij het team Klantcontact.
Netwerkbijeenkomst Klachtencoördinatoren Noord-Nederland
In 2018 had de gemeente Smallingerland de eer om de halfjaarlijkse Netwerkbijeenkomst
voor Klachtencoördinatoren te organiseren. Het doel van dergelijke bijeenkomsten is het
delen van casuïstiek en kennis met andere klachtencoördinatoren in Noord-Nederland. Op
29 maart 2018 kwamen bijna 30 klachtencoördinatoren van het netwerk naar het
gemeentehuis voor deze bijeenkomst. Deze dag is gesproken over de mogelijkheid om een
platform voor klachtencoördinatoren te starten op de website 'Werkeninfriesland'. Zo kunnen
klachtencoördinatoren in Noord-Nederland met elkaar in contact blijven, elkaar vragen
stellen en kennis delen.
Daarnaast heeft een consultant en trainer die internationaal actief is op het gebied van
onderhandelen en besluitvorming, een presentatie gegeven over klaaggedrag in relatie tot de
werking van de hersenen. Hij heeft zich daarbij beperkt tot het type 'veelklagers' uit de
brochure 'Het verhaal achter de klacht' van de Nationale ombudsman. Voor
klachtencoördinatoren en klachtbehandelaars kan het soms lastig zijn om voor deze groep
klagers klachten effectief te blijven behandelen. In de presentatie zijn concrete tips gegeven
hoe bij klachtbehandeling om te gaan met deze groep.
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Bijlage 1: Overzicht ontvangen en behandelde verzoeken Nationale
ombudsman 2018
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Bijlage 2: Tabellen
Tabel 1: Onderwerp klachten
Onderwerp klacht
Behandeltermijn
Bejegening
Beleidsklacht
Informatieverstrekking
Meldingen en overige signalen
Overige
Eindtotaal

2017
13
17
3
14
1
4
52

2018
6
13
4
36
2
0
61

6

Behandeltermijn

13
13

Bejegening

17
4

Beleidsklacht

3
36

Informatieverstrekking

Meldingen en overige
signalen

Overige

14
2
1

4
2018

2017
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Tabel 2: Klachten per afdeling
Afdeling
Bestuursondersteuning
BFA
College B&W
Ontwikkeling
Openbare Werken
P&O
Publiek
Regon
SaZa
SoZa
Eindtotaal

2017
5
1
0
3
5
1
7
3
3
24
52

Bestuursondersteuning

1

BFA

1

College B&W

1

5
6

Ontwikkeling

3

Openbare Werken

3

P&O

5

5

1

Publiek

13

7

Regon
SaZa

2018
1
6
1
5
3
0
13
4
1
27
61

3
1

4

3

SoZa

24

2018

27

2017
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Tabel 3: specificatie per onderwerp en per afdeling
Specificatie per onderwerp
Behandeltermijn
Bestuursondersteuning
BFA
Ontwikkeling
Openbare Werken
Publiek
SoZa

2017 2018
13
2
1
4
1
5

Bejegening
BFA
Publiek
Regon
SoZa

17

Beleidsklacht
Bestuursondersteuning
Publiek
Regon
SaZa
SoZa

3
1
1

Informatieverstrekking
BFA
College B&W
Ontwikkeling
Openbare Werken
P&O
Publiek
Regon
SaZa
SoZa

14
1

Meldingen en overige signalen

Openbare Werken
Publiek
Regon

4
3
10

1

1
1
1
3
7
1
1

6
1
2

3
13
1
5
1
6
4

1
1
2
36
3
1
5
3
7
1
16
2
1
1

Overige
Bestuursondersteuning
Ontwikkeling

4
2
1

SoZa

1

Eindtotaal

52

61

Specificatie per afdeling
Bestuursondersteuning
Behandeltermijn
Beleidsklacht
Overige
BFA
Behandeltermijn
Bejegening
Informatieverstrekking

2017 2018
5
2
1
2

1
1

1

6
2
1
3

1

College B&W
Informatieverstrekking

1
1

Ontwikkeling
Behandeltermijn
Informatieverstrekking
Overige

3
1
1
1

5

Openbare Werken
Behandeltermijn
Informatieverstrekking
Meldingen en overige signalen

5
4

3

P&O
Informatieverstrekking

1
1

Publiek
Behandeltermijn
Bejegening
Beleidsklacht
Informatieverstrekking
Meldingen en overige signalen

7
1
4
1
1

13

Regon
Bejegening
Beleidsklacht
Informatieverstrekking
Meldingen en overige signalen

3
3

4
1
1
1
1

SaZa
Beleidsklacht
Informatieverstrekking

3

1
1

SoZa

24

27

Behandeltermijn

5

3

Bejegening
Beleidsklacht
Informatieverstrekking

10
1
7

6
2
16

Overige

1

Eindtotaal

52

5

3
1

5
7
1

3

61
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Tabel 4: klachten inzake informatieverstrekking
Informatieverstrekking

2017
1

Afdeling

BFA
College B&W
Ontwikkeling
Openbare Werken
P&O
Publiek
Regon
SaZa
SoZa
Eindtotaal

1
1
1

7
1

3
7
14

SoZa

16
36

16

7

Publiek

1

Ontwikkeling

1

7
5
3

Openbare Werken
BFA

1

Regon

1

College B&W

1

SaZa
P&O

2018
3
1
5
3

3

3
1
2018

2017
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