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WAAROVER KUNT U KLAGEN?

Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld?

Dan kunt u een klacht indienen. Naast burgers kunnen ook rechtspersonen (zoals het

bestuur van een instelling of de directie van een bedrijf) bij de gemeente een klacht

indienen over de wijze waarop een bestuursorgaan, bestuurder of ambtenaar zich heeft

gedragen.

Klachten moeten gaan over gedragingen van een bestuursorgaan, gemeentelijke

bestuurders of ambtenaren. Het kan zijn dat u ontevreden bent over bijvoorbeeld

gebrekkige informatieverstrekking, trage afhandeling van brieven, niet nagekomen

afspraak of onvriendelijke behandeling.

WANNEER WORDT EEN KLACHT NIET IN BEHANDELING GENOMEN?

Uw klacht zal niet in behandeling worden genomen als:

e een gedraging langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden;

e uw klacht reeds behandeld is;

e het gaat om algemeen gemeentelijk beleid of de inhoud van een wettelijk

voorschrift;

e u klaagt in verband met een besluit waartegen u een bezwaarschrift in kunt dienen,

heeft ingediend dan wel die gelegenheid onbenut voorbij is gegaan.

Als u een klacht hebt over de leefomgeving, wordt dit beschouwd als een melding.

Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of een gat in het wegdek. Voor meldingen en

vragen over onderhoud kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken,

telefoonnummer: 0547-858585. U kunt middels een klachtenformulier op website van de

gemeente (www.hofvantwente.nl / Klachten en meldingen) ook digitaal de melding

doorgeven.

Klachten over milieuhinder, veroorzaakt door bedrijven kunt u schriftelijk kenbaar maken.

De klachten hebben dan bijvoorbeeld betrekking op luchtverontreiniging, stankoverlast of

geluidhinder. De gemeente zal trachten de veroorzaker van de hinder te vinden en de

hinder opleverende situatie te laten beëindigen. Voor meer informatie wordt verwezen

naar de website van de gemeente (www.hofvantwente.nl / folder Milieu-informatie) of kunt

u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, telefoonnummer 0547-858585. Een

milieuklachtenformulier is beschikbaar bij de afdeling Publiekszaken of kunt u downloaden

via www.hofvantwente.nl.

HOE DIENT U EEN KLACHT IN?

U kunt uw klacht mondeling melden bij de afdeling Publiekszaken of bij de betreffende

ambtenaar. Lukt het niet om uw klacht mondeling op te lossen, dan kunt u schriftelijk een

klacht indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 54, 7470 AB

Goor. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier dat verkrijgbaar is bij de afdeling
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Publiekszaken of te downloaden is via www.hofvantwente.nl. Ook kunt u uw klacht in een

brief omschrijven.

De klachtenbrief moet voldoen aan de volgende eisen:

de brief moet voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer;

op de brief moet een datum staan;

de brief moet ondertekend zijn;

de brief moet een omschrijving bevatten van het feit waarop de klacht betrekking

heeft.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken,

telefoonnummer 0547-858585.

HOE WORDT UW KLACHT BEHANDELD?

Na ontvangst van uw brief of klachtenformulier wordt een ontvangstbevestiging aan u

verzonden. Uw klacht zal doorgaans worden behandeld door de leidinggevende van

degene waarover wordt geklaagd. De behandelaar mag in ieder geval niet betrokken zijn

geweest bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft. Deze regel geldt niet altijd.

Als u bijvoorbeeld een klacht heeft over het college dan zal het college van Burgemeester

en Wethouders de klacht zelf in behandeling nemen. Vervolgens wordt uw klacht

onderzocht. Er zal contact met de klager worden opgenomen om de klacht te bespreken.

Soms kan het onderzoek het karakter krijgen van een bemiddeling. Dat kan betekenen dat

u de klacht besluit in te trekken, omdat u tevreden bent over de toelichting of afhandeling.

Daarmee is de klacht dan afgedaan. Mocht er niet tot een oplossing worden gekomen, dan

wordt de procedure vervolgd. Dat betekent dat de klacht zal worden voorgelegd aan het

college van Burgemeester en Wethouders. Het college neemt dan, als regel binnen zes

weken na ontvangst van de klacht, de uiteindelijke beslissing en deelt dat schriftelijk aan u

mee.

NATIONALE OMBUDSMAN

Bent u het niet eens met de beslissing of niet tevreden over de manier waarop uw klacht is

behandeld door de Gemeente Hof van Twente, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de

Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.

Website: www.nationaleombudsman.nl

Ook kunt u bij het bureau Nationale Ombudsman telefonisch gedurende kantooruren

informatie inwinnen, vragen stellen in verband met uw klacht, of een folder aanvragen,

telefoonnummer 0800 — 33 55555.

HEBT U NOG VRAGEN?

Neemt u dan contact op met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Hof van Twente,

telefoonnummer 0547-858585.
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