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Onderwerp 
Intrekken Verordening interne klachtenbehandeling 2002 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De Verordening interne klachtenbehandeling 2002 in te trekken 
 
Inleiding 
Vanaf 1 januari 2014 zijn er, met uitzondering van de gemeentesecretaris, geen ambtenaren meer 
werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college, omdat deze allen onder de 
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie werkzaam zijn. Daar komt bij 
dat de bestaande Verordening interne klachtenbehandeling dateert uit het jaar 2002, nog van voor de 
Wet dualisering gemeentebestuur. Bij deze wet zijn de gemeenteraad en het college meer gescheiden 
dan voorheen. De raad en het college hebben een meer onafhankelijke positie ten opzichte van elkaar 
gekregen. De bestaande verordening past niet meer in het dualisme. Het is dan ook noodzakelijk de 
oude verordening in te trekken en een nieuwe regeling vast te stellen. 
 
Beoogd effect 
Een geactualiseerde behandeling van klachten. 
 
Relatie met beleidskaders 
nvt 
 
Argumenten 
Met de voorgestelde aanpassingen voldoet de regelgeving aan de Wet dualisering gemeentebestuur 
en is deze weer up to date. 
In de geldende verordening worden klachten over collegeleden behandeld door drie raadsleden die 
daartoe door de raad zijn aangewezen. De Wet dualisering gemeentebestuur heeft het college en de 
raad echter strikt gescheiden. Wethouders kunnen bijvoorbeeld geen lid meer zijn van de raad. 
Doordat het college en de burgemeester - en de onder hun verantwoordelijkheid werkzame 
ambtenaren - voor zichzelf een klachtenregeling hebben vastgesteld, en de raad dat afzonderlijk ook 
nog eens voor zichzelf - en de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame ambtenaren - doet, wordt 
recht gedaan aan de dualisering. 
Met de vaststelling van deze regelingen is de verordening overbodig. Deze dient dan ook te worden 
ingetrokken. 
 

Uitvoering/vervolgstappen 
Gelijktijdig met de behandeling van het voorstel tot intrekking van de Verordening interne 
klachtenbehandeling 2002 zal de gemeenteraad een voorstel behandelen tot vaststellen van een 
klachtenregeling voor de raad en griffie. 
 
 
 
  



Communicatie/participatie na besluitvorming 
Bekendmaking van de intrekking van de verordening vindt plaats op de geëigende wijze, door 
publicatie in de GVOP en de Schakel. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


