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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
104345 

Raadsvoorstel: 
104351 

Portefeuillehouder: 
 

     
     
     
 
Onderwerp 
Aanwijzing raadsleden ten behoeve van klachtenbehandeling 
 
Geadviseerde beslissing: 
voor de behandeling van de klacht van de heer G.H. Elferink tegen wethouder R. van Praag aan te 
wijzen de raadsleden M.C.C. Goedknegt, J van Wolfswinkel en L.H. Goudriaan 
 
Samenvatting: 
Op 10 april 2011 heeft de heer G.H. Elferink een klacht ingediend tegen wethouder R. van Praag. De 
klacht handelt over de afhandeling van klachten van de heer Elferink en anderen over de overlast die 

omwonenden ondervinden van het sportveldje in de Kasteeltuin. Naar aanleiding van deze klacht 
hebben enkele overleggen plaats gevonden tussen wethouder Van Praag en de heer Elferink. Deze 
overleggen hebben bij de heer Elferink niet geleid tot tevredenheid over de afhandeling van de klacht. 

 
De klacht dient conform de Verordening interne klachtenbehandeling worden behandeld door drie, 
daartoe door de raad aangewezen, raadsleden nu het een klacht tegen een lid van het college betreft 

(artikel 7 sub e). De raadsleden M.C.C. Goedknegt, J. van Wolfswinkel en L.H. Goudriaan hebben 
zich bereid verklaard de behandeling van de klacht op zich te nemen. 
 
Proces: 
Over de aanwijzing is overleg gepleegd met genoemde raadsleden. 
 
Doel: 
Het doel van dit voorstel is te komen tot een formele afhandeling van de klacht van de heer G.H. 

Elferink. 
 
Communicatie: 
De heer G.H. Elferink zal van de aanwijzing op de hoogte worden gebracht en overeenkomstig artikel 
10 van de Verordening interne klachtenbehandeling worden uitgenodigd om te worden gehoord. 
 
Evaluatie en controle: 
De aangewezen raadslieden stellen de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking 
heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht 

alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt (artikel 12 Verordening interne 
klachtenbehandeling 2002). 
 

Poortugaal, 26 september 2011 
Namens het presdidium, 
de griffier van de gemeente Albrandswaard, 

 
 
Mr. Renske van der Tempel 
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