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Patrick* ziet dat handhavingsambtenaren van de gemeente Leiden hun auto fout geparkeerd
hebben bij een gemeentekantoor. Het is rond het middaguur. Patrick vermoedt daarom dat de
ambtenaren aan het lunchen zijn. Dat vindt hij niet kloppen. Hij ziet wel een parkeerontheffing
achter het raam van de auto. Maar die geldt volgens hem alleen bij het uitvoeren van het werk, niet
als de ambtenaren gaan lunchen. Hij klaagt daarover bij de gemeente Leiden. De gemeente Leiden
laat hem weten dat de auto daar mocht staan vanwege de ontheffing. Wel ziet de gemeente
aanleiding om de ambtenaren nog eens nadrukkelijk op hun voorbeeldfunctie te wijzen. De
gemeente vindt het namelijk belangrijk dat de ambtenaren zich aan de parkeerregels houden.

Patrick neemt geen genoegen met deze reactie en wendt zich tot de ombudsman. Het gaat hem
erom dat de overheid zich, net als hij, aan de wet moet houden. Hij is het pertinent oneens met
de gemeente dat de auto daar met de ontheffing mocht staan. De Nationale ombudsman stelt
nader onderzoek in en vraagt de gemeente Leiden om een toelichting. De gemeente laat daarop
weten dat uit nader onderzoek is gebleken dat de auto er tóch niet mocht staan. De ontheffing
geldt alleen voor surveillance- en toezichtactiviteiten. Uit het onderzoek is gebleken dat de
ambtenaren daar inderdaad niet mee bezig waren toen hun auto er stond geparkeerd. Het spijt de
gemeente Leiden dat het zo gelopen is. Ze geeft nog aan dat het parkeren in de bewuste straat nu
haar voortdurende aandacht heeft. Daar hebben de klacht van Patrick en de bemoeienis van de
ombudsman voor gezorgd. 

Uiteraard is het niet zorgvuldig dat de gemeente Leiden de klacht in eerste instantie niet goed
heeft onderzocht. Dat heeft ze nu rechtgezet. Wel heeft ze meteen het belang erkend van
de voorbeeldfunctie die de ambtenaren hebben en actie ondernomen om dat nog eens bij hen te
benadrukken. En dat vindt de ombudsman heel belangrijk. Het is belangrijk
dat handhavingsambtenaren zelf het goede voorbeeld geven. Zoals Patrick terecht aangeeft, moet
ook de overheid zich immers, net als hij, aan de regels houden.

*gefingeerde naam
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