Registratie

keningen zijn gemaakt, dan moeten
deze duidelijk herkenbaar worden
verwerkt in de reactie.
• In de reactie wijzen we de klager op
mogelijkheid zich te wenden tot de
gemeentelijke ombudsman, onder
vermelding van diens adres en telefoonnummer.

Hoe kunt u klagen?
Stap 1

Hoe kunt u klagen

U kunt een klacht indienen
door gebruik te maken van het
digitaal formulier in het
Digitaal Loket op www.almere.nl
Ook is het mogelijk een klacht per

Publicatie

brief per mailbericht of mondeling
in te dienen.

(artikel 9:12 van de Awb)

Registratie en publicatie van
klachten

Stap 2
U krijgt een ontvangstbevestiging
met informatie over de procedure.

Registratie en publicatie van klachten

Registratie en publicatie van klachten

Ook is het mogelijk dat er direct
telefonisch contact met u wordt
opgenomen. Tijdens dit contact
is de kwestie mogelijk opgelost.

Stap 3

Hoe werkt het? Bij wie moet ik zijn?

Wie kan een klacht indienen?

bel 14 036

info@almere.nl

www.almere.nl

Meer informatie?

De klacht wordt behandeld.

(artikel 9:12a van de Awb)

Richtlijnen bij
afhandeling van
klachten
Wilt u reageren?

- afdoeningstermijnen;
- eventueel genomen maatregelen.
• Jaarlijks wordt een totaaloverzicht
gepubliceerd van de bij de gemeente
binnengekomen klachten en de
afhandeling daarvan.

Waarover kan ik klagen?

Hebt u vragen?

• De klachtencoördinator zorgt voor
registratie van de bij de dienst binnengekomen klachten.
• De griffier zorgt voor registratie van
klachten over de raad.
• In de registratie dient in elk geval te
worden opgenomen:
- ingekomen klachten naar soort
en aantal;
- genomen beslissingen (gegrond,
deels gegrond/ongegrond of ongegrond);
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U wordt tijdens de behandeling in de
gelegenheid gesteld te worden gehoord.

Hoor en Weder
Hoor

el

Stap 4

Oorde

U ontvangt schriftelijk een oordeel
over uw klacht.

Deze richtlijnen zijn uitgevaardigd door de afdeling Juridische Zaken
van de Stafdienst Bedrijfsvoering.

Almere is een grote stad. Een stad waarin veel gebeurt en die elke
dag groter wordt. De gemeente is voor veel zaken verantwoordelijk
en probeert haar taken naar ieders tevredenheid uit te voeren. Toch
is het mogelijk dat iemand vindt dat de gemeente iets niet goed heeft
gedaan. Dan kan hij of zij een klacht indienen. In deze richtlijn geven
wij aan hoe wij hier als gemeente mee omgaan.
Wie kan een klacht indienen en
waarover?
Een ieder heeft het recht om een
klacht in te dienen over de manier
waarop een bestuursorgaan zich
tegenover hem/haar of een ander heeft
gedragen. Onder ‘bestuursorgaan’
verstaan we de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders
en de burgemeester van de gemeente
Almere, maar ook personen werkzaam
onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan.

Organisatie
Klachtencoördinatoren
Elke dienst heeft één of meer klachten
coördinator(en) en plaatsvervanger(s).
Deze worden door de directeur van de
dienst aangewezen.
Klachtencoördinatoren

Centrale klachtencoördinator
De klachtencoördinator van de Stafdienst Bedrijfsvoering heeft ook de rol
van centrale klachtencoördinator. Hij
of zij bevordert een adequate afhandeling van klachten gemeentebreed en is
het eerste aanspreekpunt in contacten
met de gemeentelijke ombudsman.
Overleg
Er is periodiek een klachtencoördinatorenoverleg onder voorzitterschap
van de centrale klachtencoördinator.

Onpartijdige klachtbehandelaar

(artikel 9:1 van de Awb)

..
Klachtencoordinatoren

Taken
De klachtencoördinator:
• bewaakt een tijdige en correcte
behandeling en afhandeling van
klachten;
• registreert de klachten;
• signaleert tendensen in de afgehandelde klachten en adviseert de
directeur van de dienst over te treffen maatregelen;
• is een vraagbaak binnen de dienst;
• is contactpersoon van de gemeentelijke ombudsman namens de
betreffende dienst en verricht alle
daarmee samenhangende werkzaamheden;
een
klacht
indienenen
enwaarover
waarover?
WieWie
kankan
een
klacht
indienen

• adviseert het bestuursorgaan over
de bevindingen van de gemeentelijke ombudsman.

De klacht wordt in behandeling
genomen door een onpartijdig persoon. Dat wil zeggen iemand die niet
betrokken is geweest bij de gedraging
die tot de klacht heeft geleid. Dit geldt
niet als de klacht gaat over een gedraging van het bestuursorgaan zelf dan
wel de voorzitter of een lid daarvan.
(artikel 9:7 van de Awb)
Onpartijdige klachtbehandelaar

Dienstoverstijgende klachten
Zijn bij de klacht meerdere diensten
betrokken, dan spreken de betreffende
klachtencoördinatoren onderling
een taakverdeling af. Uitgangspunt
is dat de klacht in behandeling
wordt genomen door de de
klachtencoördinator van de dienst
waarop de klacht
het meest
betrekking
heeft. Komen
de betreffende
klachtencoördinatoren
er onderling niet
Dienstoverstijgende klachten
Dienstoverstijgende
uit, dan bepaalt de
klachten
centrale klachtencoördinator op welke wijze de klacht in
behandeling zal worden genomen.

Klachten over de raad
Op klachten over de raad besluit:
a. het presidium, voorzover een klacht
betrekking heeft op de raad dan
wel de griffier;
b. de raad, voorzover een klacht betrekking heeft op het presidium;
c. de griffier, voorzover een klacht betrekking heeft
op één of
meer medewerkers van
de griffie.
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Indienen van een klacht
• Een klacht wordt ingediend bij het
bestuursorgaan waarover wordt
geklaagd.
• Een schriftelijke klacht (brief of email) dient tenminste te bevatten:
a. de naam en het adres van de
indiener;
b. de dagtekening;
c. een beschrijving van wat er
gebeurd is, wanneer en
waar.
• Als een klager bij
het indienen van
een mondelinge
klacht daarom
vraagt, wordt
de mondelinge
klacht op schrift
gesteld en in
Een schriftelijke
klacht klacht
Een schriftelijke
behandeling genomen. Dit wordt gedaan door een
ander dan degene op wie de klacht
betrekking heeft.
• Als het klaagschrift in een vreemde
taal is gesteld en een vertaling
voor een goede behandeling van
de klacht noodzakelijk is, moet de
klager zelf zorgdragen voor een
vertaling.
(artikel 9:4 van de Awb)

Ontvangstbevestiging
• Na ontvangst van de klacht nemen
we bij voorkeur telefonisch contact
op met de klager. Vaak kan met een
telefoontje de kwestie direct opgelost worden.
• Is er toch nog verdere behandeling
van de klacht noodzakelijk, dan
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Onpartijdige klachtbehandelaar

De procedure

Klachten over de
raad
Klachten over de raad

zorgt het bestuursorgaan voor een
schriftelijke ontvangstbevestiging
van de klacht.
• In de ontvangstbevestiging vermelden we hoe de klachtafhandelingsprocedure verloopt.
• De ambtenaar op wie de klacht
betrekking heeft, ontvangt een
afschrift van de klacht, de meegezonden stukken en de ontvangst
bevestiging.
(artikel 9:6 van de Awb)

Soms is klachtenbehandeling niet
verplicht
Een bestuursorgaan is niet verplicht
een klacht in behandeling te nemen als
deze betrekking heeft op een gedraging:
a. waarover al eerder een klacht is
ingediend die is behandeld;
b. die langer dan een jaar geleden is;
c. waarvoor de klager gebruik had
kunnen maken van een wettelijk
geregelde administratiefrechtelijke
voorziening;
d. waartegen door de klager beroep
kan of kon worden ingesteld, tenzij
die gedraging bestaat uit het niet
tijdig nemen van een besluit;
e. die door het instellen van een
procedure aan het oordeel van een
andere rechterlijke instantie dan een
administratieve rechter onderworpen is of is geweest, of
f. waarvoor een opsporingsonderzoek
op bevel van de officier van justitie
of een vervolging gaande is, of
g. die deel uitmaakt van een opsporing
of vervolging van een stafbaar feit
waarvoor een opsporingsonderzoek
op bevel van de officier van justitie
of een vervolging gaande is.

Het bestuursorgaan is ook niet verplicht de klacht te behandelen indien
het belang van de klager of de gedraging kennelijk onvoldoende is.
Nemen we de klacht niet in behandeling, dan informeren we de klager zo
snel mogelijk: schriftelijk en in elk
geval uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van de klacht. Indien van
toepassing wijzen we de klager hierbij
op mogelijke vervolgstappen die hij/zij
nog kan nemen.
(artikel 9:8 van de Awb)

Tegemoetkoming aan de klacht
Zodra de klager aangeeft dat het
bestuursorgaan naar tevredenheid aan
zijn klacht tegemoet is gekomen, hoeft
het klaagschrift verder niet in behandeling te worden genomen.
(arikel 9:5 van de Awb)

Termijn van afdoening en verdaging
• Het bestuursorgaan handelt de
klacht af binnen zes weken na ontvangst daarvan.
• Het bestuursorgaan kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken
verdagen. De klager en de betrokken ambtenaar ontvangen hierover
schriftelijk bericht, en wel binnen
zes weken na ontvangst van de
klacht.
(artikel 9:11 van de Awb)

Horen van de klager en degene
over wie wordt geklaagd
• Het bestuursorgaan stelt de klager
en betrokken ambtenaar in de gelegenheid te worden gehoord.
• Hiervan kan worden afgezien als
de klager en de betrokken ambtenaar hebben verklaard hiervan geen
gebruik te willen maken of als de
klacht kennelijk ongegrond is.
• Van het horen wordt een verslag of
aantekeningen gemaakt.
(artikel 9:10 van de Awb)

Oordeel over de klacht met
verwijzing naar gemeentelijke
ombudsman
• Het bestuursorgaan geeft de klager
schriftelijk een gemotiveerde reactie
op de klacht. Deze reactie houdt in:
- de bevindingen van het onderzoek naar de klacht;
- het oordeel daarover;
- de eventuele conclusies die daaraan verbonden worden.
De betrokken ambtenaar ontvangt
hiervan een afschrift.
• Bij de schriftelijke reactie wordt ook
het hoorverslag toegevoegd, tenzij
de klager en de betrokken ambtenaar deze al eerder hebben ontvangen. Als van de hoorzitting aante-

