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Geachte xxxxxxxxxxxx, 

 

Dank voor uw brief van 3 maart 2017 waarin u reageert op mijn rapport naar 

aanleiding van de klacht van xxxxxxxxxxxxxxxxx te Hengelo. Ik stel het op prijs 

dat u de aanbevelingen in mijn rapport met nummer 2016/115 opvolgt.  

 

Informatieverstrekking 

Twee van onze aanbevelingen gaan over de informatieverstrekking voorafgaand 

aan en tijdens het traject. U hebt ons laten weten dat u in een flyer weergeeft wat 

burgers met schulden van de Stadsbank kunnen verwachten. Het gaat dan niet 

alleen om een uitleg over en het geven van inzicht in het verloop van een traject, 

maar ook wat burgers per dienst (zoals budgetbeheer) kunnen verwachten. Ook 

is er een aparte flyer over de fase van de schuldregeling in de maak. 

 

Wijzen op mogelijkheid iemand mee te nemen of geluidsopname te maken 

Wij hebben de aanbeveling gedaan burgers te informeren over  de mogelijkheid 

om iemand mee te nemen naar het gesprek of om het gesprek op te nemen. U 

geeft hierop aan dat in de uitnodigingsbrief voor het intakegesprek al wordt 

gewezen op die mogelijkheid. Op uw website zijn daarnaast sinds begin januari 

2017 de spelregels van de Nationale ombudsman voor het maken van een 

geluidsopname terug te vinden. 

 

Bezwaarclausule en dossiervorming 

Met het opnemen van de bezwaarclausule in de brief waarin wordt beslist op een 

aanvraag tot schuldregeling, heeft u voldaan aan de vierde aanbeveling. Tot slot 

beschrijft u, naar aanleiding van de vijfde aanbeveling, op welke wijze u ervoor 

zorgt dat de burger overzicht heeft over de specificaties en de overige stukken die 

hij moet aanleveren, zowel op papier als digitaal.   
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Tot slot 

Met instemming heb ik gelezen op welke manier u invulling hebt gegeven of nog 

zult geven aan de vijf afzonderlijke aanbevelingen. Ik ben tevreden te vernemen 

dat u voortvarend en constructief met mijn aanbevelingen aan de slag bent 

gegaan.  

 

Een kopie van deze brief heb ik aan xxxxxxxxxxxxx verzonden. 

 

Contact 

Hebt u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met  

xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

 


