
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte raad en geacht college, 

 

Het afgelopen jaar 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van 

burgers en bedrijven, een daling van 4%. Deze klachten geven een goed beeld 

van de relatie tussen de overheid en haar burgers. Van al deze klachten hadden 

er 5.023 betrekking op de aangesloten gemeenten, een daling van 8% ten 

opzichte van 2012.  

 

Op woensdag 26 maart biedt de Nationale ombudsman de Tweede Kamer het 

verslag over 2013 aan. De jaarbrieven aan overheidsinstanties maken onderdeel 

uit van het jaarverslag. Deze jaarbrief behandelt de belangrijkste onderwerpen die 

spelen in de relatie tussen burgers en gemeenten. 

 

Decentralisatie en gemeentelijke dienstverlening 

Met de overheveling van rijkstaken verandert de taak van gemeenten substan-

tieel. Dit is ook van invloed op de relatie tussen u en uw burgers. En op de 

gemeentelijke dienstverlening of het handelen van de overheid. Vanuit de optiek 

van de Nationale ombudsman staat bij behoorlijk handelen van overheidsinstan-

ties gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen voorop. Begrippen die samen-

hangen met de vraag wat overheid en burgers in redelijkheid van elkaar kunnen 

verwachten. Daarbij hoort ook het omgaan met een zelfbewuste, kritische burger 

en het duidelijk maken waar de grens ligt van de taak en verantwoordelijkheid van 

de gemeente. 

 

De overheveling van rijkstaken biedt daarbij mogelijkheden voor lokaal maatwerk. 

Gerechtvaardigde verschillen horen bij lokaal maatwerk, maar niet-gerechtvaar-

digde verschillen dienen aan de orde gesteld te worden. De ombudsman hanteert 

daarbij het perspectief van de burger als uitgangspunt. Uit de klachten die de 

ombudsman jaarlijks ontvangt, valt op te maken dat burgers, vanuit hun betrok-

kenheid, samenwerking en zeggenschap zoeken. Om binnen de gemeentelijke 

kaders zaken zelf op te kunnen pakken.  

De komende jaren zal de gemeente dit mogelijk moeten maken.  
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Wat kan de ombudsman voor u betekenen 

Behoorlijke klachtafhandeling speelt een belangrijke rol binnen de relatie burger-overheid. 

Persoonlijk en informeel contact is daarbij essentieel. De Nationale ombudsman ondersteunt uw 

gemeente daarbij door kennisoverdracht, zowel telefonisch als door het afleggen van bezoeken 

of het geven van voordrachten. Door interventies en bemiddelingen in concrete zaken en soms 

ook door het uitbrengen van rapporten. Zo werkt de ombudsman gezamenlijk met uw gemeente 

aan het vertrouwen tussen burger en overheid. 

 

De mogelijkheid bestaat dat gemeenten bij de overdracht van rijkstaken ervoor kiezen deze 

tezamen met andere gemeenten uit te voeren in gemeenschappelijke regelingen of deze uit te 

besteden aan private partijen. Daarbij is van belang dat voorkomen wordt dat een 'democratisch 

gat' ontstaat en dat gewaarborgd wordt dat een goede behandeling van klachten van burgers 

mogelijk blijft. 

 

Het komende jaar wordt gebruikt om u te ondersteunen bij de klachtbehandeling over de over te 

hevelen rijkstaken. Door onze ervaring met u te delen en u te informeren over een effectieve en 

efficiënte wijze van klachtbehandeling. Met een aantal gemeenschappelijke regelingen, zoals de 

Veiligheidsregio's en de Omgevingsdiensten wordt contact opgenomen om de klachtbehandeling 

te stroomlijnen. Tevens zal met ingang van dit jaar de verslaglegging aan gemeenten over 

ontvangen klachten worden uitgebreid met klachten van inwoners over de gemeenschappelijke 

regelingen waarbij uw gemeente is aangesloten. Hierdoor krijgt u, als volksvertegenwoordiger en 

bestuurder, een meer compleet beeld van de klachten die de Nationale ombudsman ontvangt van 

uw inwoners die betrekking hebben op de gemeentelijke dienstverlening. 

 

De ombudsman biedt ook handvatten voor behoorlijk overheidsoptreden. Bijvoorbeeld in de 

Behoorlijkheidswijzer. Hierin zijn 22 behoorlijkheidsnormen gerangschikt op grond van vier 

kernwaarden: Open en duidelijk, Respectvol, Betrokken en oplossingsgericht en Eerlijk en 

betrouwbaar. 

Daarnaast zijn in de afgelopen jaren een aantal specifieke wijzers opgesteld die ook gemeenten 

van nut kunnen zijn: een Schadevergoedingswijzer, een Participatiewijzer en een 

Handhavingswijzer.  

U kunt deze wijzers vinden op de website www.nationaleombudsman.nl. 

 

En via http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/abonneer kunt u zich aanmelden voor de 

nieuwsbrieven van de Nationale ombudsman. Zes maal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief 

speciaal voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.  
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Tot slot 

Binnenkort komt er een nieuwe Nationale ombudsman. Deze jaarbrief wordt ook aan de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de vaste commissie van Binnenlandse 

Zaken gestuurd. Ook wordt de brief op de website van de Nationale ombudsman gepubliceerd. 

Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik graag bereid tot een nadere toelichting.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

mr. F.J.W.M. van Dooren, 

waarnemend ombudsman 

 


