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Aanleiding
Op 16 september 2020 heeft u een besluit genomen ter afdoening van een ingekomen klacht tegen de
griffie, de commissievoorzitter ruimte en de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze klacht heeft de
klager eveneens een klacht ingediend over de klachtbehandelaar, te weten de burgemeester. Naar
aanleiding van de klachtafdoening van al deze vier klachten heeft de klager vervolgens de afdoeningsbrief
voorgelegd aan de Nationale ombudsman (hierna ombudsman). De ombudsman is daarom een
onderzoek gestart. Om helderheid te scheppen over de brief die de ombudsman in afschrift naar de raad
heeft gestuurd is dit memo opgesteld.
Brief ombudsman
De brief die nu aan de raad wordt toegestuurd is een kopie van de brief die de ombudsman aan de klager
heeft verzonden. De brief en alle zaken waartoe de brief oproept, zijn dus gericht aan de klager en niet
aan de gemeente.
De ombudsman heeft slechts onderzoek gedaan naar twee klachten over de gemeente, te weten en klacht
over:
- de raad m.b.t. de privacyschending;
- de burgemeester in zijn rol als klachtbehandelaar.
In de brief zoals nu aan uw raad wordt toegestuurd omschrijft de ombudsman geen constatering van
onbehoorlijk of onzorgvuldig gedrag en/of handelen door de gemeente. Ook zijn er geen aanbevelingen
gedaan.
Juridisch kader ombudsman
Volgens artikel 9:18 van de algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedereen bij de ombudsman een klacht
indienen over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of
een ander heeft gedragen. De interne klachtenregeling (artikel 12) van de gemeente Zevenaar voorziet in
de aansluiting bij de ombudsman.
In artikel 9:27 Awb staat: ‘De ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem
onderzochte aangelegenheid al dan niet behoorlijk heeft gedragen.’
In artikel 9:27 Awb staat ook: ‘De ombudsman kan naar aanleiding van het door hem verrichte onderzoek
aan het bestuursorgaan aanbevelingen doen.’
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Bij de behoorlijkheidstoetsing maakt de ombudsman gebruik van behoorlijkheidsnormen. Deze normen
staan in de zogenaamde Behoorlijkheidswijzer van de Nationale ombudsman. De behoorlijkheidsnormen
staan gegroepeerd in vier kernwaarden:
1. open en duidelijk;
2. respectvol;
3. betrokken en oplossingsgericht;
4. eerlijk en betrouwbaar.
In artikel 9:36 Awb staat dat de ombudsman in zijn rapport moet vermelden welk vereiste van
behoorlijkheid is geschonden.
Volgens de werkwijze van de ombudsman schrijft deze na het onderzoek zijn oordeel en aanbevelingen in
een brief of rapport.
Vervolg
Er zijn door de ombudsman geen aanbevelingen gedaan aan de gemeente, het college, de raad of de
griffie. De klacht wordt opgenomen in het klachtenregister en als afgedaan beschouwd. De beschreven
leerpunten worden door de klachtencoördinator opgepakt in het jaarverslag.
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