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Gemeente Hof van Twente

Overzicht verzoekschriften 01-01-2014 tot en met 31-12-2014

Bijgaand treft u een overzicht aan van verzoekschriften die de Nationale
ombudsman in de periode 01-01-2014 tot en met 31-12-2014 over uw organisatie
heeft ontvangen. Naast verzoek-schriften, ontvangt de ombudsman ook
telefonisch vragen of verzoeken die niet als schriftelijke klacht worden
aangemerkt. Met ingang van dit jaar staan deze weergegeven onder 'Aantal
geregistreerde contacten'. 

Als u naar aanleiding van dit overzicht vragen heeft, dan kunt u deze doorgeleiden
naar het adres:
jan.prins@nationaleombudsman.nl

Mocht dit elektronische bericht onverhoopt niet zijn terecht gekomen bij de
contactpersoon Nationale ombudsman in uw organisatie, verzoek ik u om mij op
het hiervoor aangegeven adres te informeren over het juiste adres van uw
contactpersoon.

Hoogachtend,

DE NATIONALE OMBUDSMAN,

voor deze,

mr. J.A. Prins
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Gemeente Hof van Twente

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2014 t/m 31-12-2014

201411524

201319871

201402963

Dossiernummer

Dossiernummer

Dossiernummer

Rapportnummer

Rapportnummer

Rapportnummer

15-10-2014

02-12-2013

27-02-2014

Datum ontvangst

Datum ontvangst

Datum ontvangst

24-11-2014

19-02-2014

25-03-2014

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Datum afhandeling

Verzoeker vraagt zich af of zijn buurman niet in strijd handelt met de
verplichtingen volgend uit erfdienstbaarheid en klaagt erover dat de gemeente
hierin niets doet.

Gemeente Hof van Twente / burenoverlast - psychisch kwetsbare buurvrouw.
Naar aanleiding van klacht contact gehad met de gemeente. De overlastsituatie is
bekend en er zit een uitgebreid team op die in de gaten houdt of er verdere
maatregelen mogelijk en nodig zijn. Afgesproken met coordinator dat er een extra
gesprek komt met verzoekster. Zij woont in het geboortehuis van de
overlastveroorzaakster en is daarom een bijzonder 'target'. Verzoekster is al een
keer aangevallen. Verzoekster praat heel redelijk over de situatie, echter maakt
zich ook zorgen omdat zij een klein kind heeft. Hoe moet dat verder. Zij is blij dat
de gemeente haar nog zal benaderen voor een extra gesprek.

Verzoekster heeft in augustus 2013 een aanvraag ingediend bij de gemeente voor
een scootmobiel. De gemeente heeft nog niet op de aanvraag beslist. De No heeft
de klacht voorgelegd aan de gemeente met de vraag of de gemeente op korte
termijn een beslisisng kan nemen. De gemeente heeft aangegeven dat de
behandeling langer duurt, omdat er een opslagplaats voor de scootmobiel
geregeld moet worden. Daarvoor moeten exra procedures worden gevoerd. De
No heeft de gemeente gevraagd om verzoekster op de hoogte te houden van de
voortgang van de procedure, zodat ze weet waar ze aan toe is.

Onderwerp

Onderwerp

Onderwerp

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

Afdoeningswijze

verwijzen of informeren (overheid)

oplossing door interventie

oplossing door interventie

-  Handhavend optreden
-  Burenruzie
-  Overlast
-  Non-Respons/Uitblijven actie

-  Burenruzie
-  (Gebrek aan) vertrouwen in overheid
-  Openbare orde en veiligheid
-  Bevoegdheid (gebruik/misbruik van)

-  Behandelingsduur
-  WMO (ook voormalige WVG, welzijn)

Trefwoorden

Trefwoorden

Trefwoorden
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Gemeente Hof van Twente

Dossiers afgedaan in periode 01-01-2014 t/m 31-12-2014

201411002Dossiernummer

Rapportnummer
29-09-2014Datum ontvangst
21-10-2014Datum afhandeling
gem. Hof van Twente; klacht m.b.t. registratie van paspoort op Interpol-lijst. Onderwerp

Afdoeningswijze verwijzen of informeren (overheid)

-  Bejegening/taalgebruik
-  Informatieverstrekking
-  Paspoort/Rijbewijs/ID-bewijs

Trefwoorden
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Gemeente Hof van Twente

Dossiers in behandeling per 31-12-2014

201413554Dossiernummer

Rapportnummer
10-12-2014Datum ontvangst

Datum afhandeling
in behandelingOnderwerp

Afdoeningswijze

Het is mogelijk dat u bij een dossiernummer als onderwerp ziet vermeld: nvt. In dat geval is sprake van
één
van onderstaande mogelijkheden. Het bericht is:
    -    voor kennisgeving aangenomen;
    -    ingetrokken voor behandeling;
    -    een vraag die is beantwoord;
    -    onvoldoende duidelijk wegens gebrek aan informatie.
Als u bij een dossier geen onderwerp ziet vermeld, dan is het dossier nog niet inhoudelijk beoordeeld.

Trefwoorden


