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Onderwerp 
Klachtenregeling gemeenteraad en griffie Gemeente Albrandswaard 2014 

Geadviseerde beslissing raad 
De Klachtenregeling gemeenteraad en griffie Gemeente Albrandswaard 2014 vast te stellen 

Inleiding 
Sirids 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur van kracht. Bij deze wet zijn de gemeenteraad en 
het college meer gescheiden dan voorheen en hebben dan ook een meer onafhankelijke positie ten 
opzichte van elkaar gekregen. De bestaande Verordening interne klachtenbehandeling 2002 dateert 
nog van vóór de dualisering en is dan ook niet meer actueel. Daarom moet de gemeenteraad voor zijn 
leden en de onder zijn verantwoordelijkheid vallende werkzame ambtenaren een eigen 
klachtenregeling hebben. Het is dan ook noodzakelijk de oude verordening in te trekken en een 
nieuwe regeling vast te stellen. Het intrekken van de verordening gebeurt bij apart raadsvoorstel. Het 
college zal eveneens een voorstel behandelen tot het vaststellen van een klachtenregeling voor de 
gemeentesecretaris en collegeleden. Voor de ambtenaren in de BAR-organisatie is een afzonderlijke 
klachtenregeling vastgesteld. 

Beoogd effect 
Een geactualiseerde behandel ing van klachten over gedragingen van gemeenteraad en griffie 

Argumenten 
Deze actualisatie doet recht aan de veranderde, onafhankelijke positie van de gemeenteraad ten 
opzichte van het college 
In de Verordening interne klachtenbehandeling 2002 was bepaald dat klachten over een collegelid 
werden behandeld door aangewezen raadsleden. En bij klachten over de griffier, zijnde een 
afdelingshoofd, was de gemeentesecretaris de klachtenbehandelaar. In de geactualiseerde regeling is 
vastgelegd dat bij klachten over de gemeenteraad, een lid van de gemeenteraad, een commissielid , of 
de griffier (een delegatie van) het presidium de klachten-behandelaar is. Klachten over een 
griffiemedewerker worden behandeld door de griffier. 

Uitvoering/vervolgstappen 
Afzonderlijk van het vaststellen van deze regeling wordt het voorstel behandeld tot intrekking van de 
Verordening interne klachtenbehandeling 2002 

Communicatie/participatie na besluitvorming 
Bekendmaking van de regeling vindt plaats op de geëigende wijze, door publicatie in de GVOP en de 
Schakel 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Klachtenregeling gemeenteraad en griffie gemeente Albrandswaard 2014 (100440) 
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