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Voorgestelde beslissing  

1. Jaarverslag klachtenbehandeling 2012 voor kennisgeving aannemen en eveneens ter kennisneming aan 
de raad voorleggen. 

 
 

Samenvatting van de beslissing(en):  
Het jaarverslag klachtenbehandeling 2012 bevat een overzicht van de klachten die in het kalenderjaar 2012 
aan de klachtencoördinator zijn voorgelegd. In dit verslag wordt inzicht gegeven wat er met deze klachten is 
gebeurd. 
 

Raad : 27 juni 2013 Openbaar: Ja  

OR/GO :   

Consequenties voor :  Medewerker:   Medewerker: 

Financiën : Nee  I&A : Nee  

P&O : Nee  Communicatie : Nee  

Inkoop : Nee     

Belangenvereniging/wijkraad  :  Nee 
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Besluit B&W-vergadering    d.d. 
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Aanleiding 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft een ieder het recht om over de wijze waarop een 
bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem of een ander heeft gedragen, een 
klacht in te dienen. In hoofdstuk 9 van de wet zijn nadere regels opgenomen over de procedure voor de 
behandeling van klachten. Onder meer wordt voorgeschreven dat schriftelijk ingediende klachten periodiek 
worden geregistreerd en gepubliceerd. Met dit jaarverslag wordt aan deze verplichting voldaan. 
 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
Inzicht in de klachten die worden ingediend en de wijze waarop deze worden afgedaan. 
 
 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
 
1.1 De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat schriftelijk ingediende klachten periodiek worden 

geregistreerd en gepubliceerd  
Het doel van het opnemen van deze verplichting in de Algemene wet bestuursrecht was versterking 
van het leerproces voor  bestuursorganen en het versterken van de transparantie van en controle 
op bestuursorganen. Publicatie en registratie van klachten kan verder bijdragen aan een evaluatie 
van de klachtenbehandeling.   

 
 
 

Kanttekeningen 
a.  

 
Kosten, baten, dekking 
 
 
Uitvoering 
 
Planning 

  
 
Personeel 
 
Communicatie/participatie 
In de gemeentepagina van de Gelderse Post en op de site zal een korte publicatie worden opgenomen. Ook 
op intranet zal aandacht worden besteed aan het jaarverslag.   
 
Evaluatie/verantwoording 
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