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Onderwerp: 

Participatieraad Woerden en klachtenregeling. 

Kennisnemen van: 
De notitie Participatieraad Woerden (PRW) en de klachtenregeling gemeente Woerden 2002, die ook geldt 
voor klachten op het sociaal domein. 

Inleiding: 
Op 8 oktober 2014 heeft het college de volgende toezegging aan de raad gedaan (toezegging 136): 
"Het college zegt voor december 2014 een notitie toe inzake de inrichting van de participatieraad en de 
klachtenregeling." 

Met deze RIB komt het college deze toezegging na. 

Kernboodschap: 

Participatieraad Woerden 

In de consultatieversie beleidsplan sociaal domein 2014-2016 staat als één van de nader uit te werken 
onderwerpen dat er een integrale adviesraad voor het sociaal domein komt per 2015. Een werkgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de RAWB (adviesraad voor WWB) en de Wmo-raad heeft met 
ambtelijke ondersteuning een notitie opgesteld over een integrale adviesraad sociaal domein Woerden (zie 
bijlage 1). Deze notitie is op 9 december 2014 door het college vastgesteld en vormt de basis voor de 
Participatieraad Woerden (PRW) die vanaf 2015 operationeel is. 

De PRW is een integrale adviesraad voor het strategisch, sociaal beleid van de gemeente Woerden en 
bestaat uit 9 leden. Deze PR heeft als interne organisatie een drietal kerngroepen onder zich, die de 3 
transities integraal omvatten (werktitels voor de kerngroepen zijn: werk en inkomen, zorg en jeugdzorg). In 
deze kerngroepen hebben bij voorkeur ook (vertegenwoordigers van) cliënten zitting. De kerngroepen 
adviseren de PRW en onderhouden contact met het veld. De kerngroep werk en inkomen heeft 
bijvoorbeeld intensieve contacten met de cliëntenraad van FermWerk. 

Elke kerngroep levert 2 leden aan de PRW. De PRW wordt gecomplementeerd met 3 onafhankelijke leden, 
waaronder de voorzitter. 

De PRW zal in 2015 deelnemen aan de gemeentelijke discussie over de transformatie van het sociaal 
domein en over co creatie/ burgerparticipatie. Speerpunten voor de doorontwikkeling van de PRW in 2015 
zijn: 

• Het onderzoeken en uitwerken van een werkstructuur waarbij co creatie met de burgers tot haar 
recht komt; 

• Het uitwerken van een planning en implementatie zodat deze transformatie wordt uitgevoerd. 
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Klachtenregeling 

De gemeente Woerden heeft in 2002 de klachtenregeling vastgesteld (zie bijlage 2). Deze staat op de 
website van de gemeente Woerden, maar ook op een landelijke website waarop alle gemeentelijke 
regelingen in te zien zijn. Deze klachtenregeling geldt ook voor klachten op het brede gebied van het 
sociaal domein en die bij Woerdenwijzer.nl binnenkomen. Uitgangspunt is dat klachten vanuit mediation 
opgepakt worden, d.m.v. een gesprek tussen de klager, inhoudelijk betrokken ambtenaar en de 
leidinggevende van de betrokken ambtenaar. Voor de inwoner staat altijd de formele juridische weg open. 

Wanneer een inwoner het niet eens is met een beschikking van de gemeente (het ondersteuningsplan) 
voor een voorziening, dan staat de bezwaar- en beroepsprocedure open. Dit wordt vermeld op in 
beschikking aan de inwoner. Binnen de gemeente Woerden is het gebruikelijk om deze procedure ook te 
starten met een mediationtraject. 

Vervolg: 
Participatieraad Woerden 
Op dit moment is de werkgroep bezig om mensen te vragen om zitting te nemen in de PRW (totaal 6 
personen). Voor de werving van de 3 onafhankelijke leden wordt waarschijnlijk begin 2015 een advertentie 
gezet. De verwachting is dat de PRW per maart 2015 operationeel is. 

De Wmo-raad en de RAWB komen in 2015 nog een paar keer afzonderlijk samen om de taken af te ronden 
en over te dragen. 

Voor de PRW wordt een reglement vastgesteld door het college. Het college benoemt de leden van de PR. 

Het huidige Wmo-reglement en de verordening cliëntparticipatie, die de grondslag is voor de adviserende 
functie van de RAWB worden ingetrokken. Hierover volgt nadere besluitvorming door het college (Wmo-
reglement) en door de raad (verordening RAWB). De invulling van het spreekuur van de RAWB is 
onderwerp van nader gesprek. Deze functie wordt overigens niet ondergebracht bij de PRW. 

De leden van de PRW ontvangen een vacatievergoeding. De leden van de kerngroepen ontvangen een 
onkostenvergoeding. Totaal budget voor de PR is voor 2015 ingeschat op € 17.000 (voor de vergoedingen, 
scholing, secretariële ondersteuning, werkbudget). In de begroting 2015 is op fel algemene voorzieningen 
(66 707 001) hiervoor voldoende budgetruimte opgenomen. 

Klachtenregeling 
De klachtenregeling van de gemeente Woerden wordt begin 2015 herzien (actualisatie van de terminologie, 
maar ook toetsing op transformatie van het sociaal domein). Hierover volgt nadere besluitvorming door de 
raad. 

Bijlagen: 
Notitie Participatieraad Woerden, 14.020633 

Klachtenregeling Woerden 2002, 14L05371, zie ook: 
http://www.woerden.nl/regelgeving/klachtenregeling-gemeente-woerden-2002 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/78893/78893_1.html 
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Startnotitie ‘Participatieraad Woerden’ 

November 2014 

 

Inleiding 

De gemeenten maken grote veranderingen door. Zij krijgen taken die traditioneel door de landelijke overheid werden 
uitgevoerd. Deze zogenaamde transities omhelzen de jeugdzorg, de wijziging van de Wmo/AWBZ, de gevolgen van grote 
wijzigingen in de WWB zoals vastgelegd in de Participatiewet en tenslotte het Passend Onderwijs, waarbij  kinderen met 
een handicap zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs onderdak moeten vinden. Deze vier transities hebben grote 
consequenties voor het werkterrein van de gemeenten, de uitvoering, de connectie met een breed professioneel veld en 
met de omgang/overleg met burgers cq. direct betrokkenen bij deze transities.  

Deze veranderingen gaan ook gepaard met bezuinigingen wat leidt tot een rationalisatie van de verschillende deelgebieden. 
Ook gaat de gemeente er vanuit, dat burgers minder beroep op de gemeente zullen doen doordat zij meer aangesproken 
worden op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en burgers meer de helpende hand aan elkaar moeten toesteken. 
Voor burgers betekent dit dat traditionele paden mogelijk minder toegankelijk worden en dat bijvoorbeeld hun zorg 
opnieuw ingeregeld zal moeten worden. Dit kan voor hen zeer grote consequenties hebben en vele hoofdbrekens kosten. 
Hun keuzevrijheid zal ingeperkt worden, nu de gemeente over een heel groot terrein centraal de regie kan gaan voeren. De 
intentie om PGB’s  op grote schaal in te zetten kan dit verzachten. 

Gemeenten hebben, vaak wettelijk verankerd, de plicht over beleid te overleggen met vertegenwoordigers van burgers 
over hun voorgenomen beleid. In Woerden zijn dat in het sociale domein de Wmo-raad, de RAWB en de WSW-raad. De 
gemeente heeft te kennen gegeven dit overleg opnieuw vorm te willen geven in het licht van de vier bovengenoemde 
transities. 

Deze notitie is een aanzet om het overleg met burgers cq. cliënten te vernieuwen in het licht van de nieuwe 
omstandigheden. 

 

Huidige situatie 

Er zijn drie adviesraden actief in de gemeente Woerden in het sociaal domein. 

Allereerst is er de Wmo-raad. Deze adviseert over het beleid dat betrekking heeft op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. Deze wet wordt drastisch gewijzigd: de prestatievelden worden herzien, belangrijke aspecten van de AWBZ 
worden nu onderdeel van de Wmo (zoals bv. dagbesteding). Deze adviesraad kan gekarakteriseerd worden als  
burgerparticipatie: het accent ligt op formele inspraak van burgers bij beleids- ontwikkeling en uitvoering. In Woerden zijn 
direct betrokkenen geen lid, maar de Wmo-raad onderhoudt contacten met verschillende professionele en vrijwilligers 
organisaties ter ondersteuning van hun opinie vorming. 

De Regionale Adviesraad Werk en Bijstand (RAWB) adviseert de gemeente Woerden over het beleidsterrein “werk en 
inkomen’. Door de invoering van de Participatiewet maakt dit gebied grote veranderingen door. De RAWB adviseert over 
dit terrein. Bovendien oordeelt hij over de kwaliteit van uitvoering en houdt hij spreekuur voor cliënten. Hierbij ontvangt hij 
een 600 bezoekers per jaar en behandelt ongeveer 900 vragen die een breder gebied beslaan dan de WWB alleen. De 
RAWB kenmerkt zich dus als een organisatie voor cliëntenparticipatie en vandaar uit met burgerparticipatiekenmerken. Hij 
ziet zichzelf als uitsluitend een belangenbehartiger. De positie van de RAWB verandert sterk door de oprichting  van het 
werkbedrijf Ferm Werk, dat de Participatiewet voor de gemeente uitvoert in een samenwerkingsverband met andere 
gemeenten. Bij Ferm Werk zal een cliëntenraad worden opgericht. 
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De WSW-raad, actief bij de sociale werkplaats (voorheen  De Sluis) heeft ook een wettelijk basis. Hij behartigt de belangen 
van mensen met een wsw indicatie en van hen die bij De Sluis werkzaam zijn, nu Ferm Werk. Er is overlap van 
aandachtsgebieden met de OR van Ferm Werk. Op basis van de Participatiewet zal er bij Ferm Werk één cliëntenraad actief 
worden, die zowel de belangen van de wsw -mensen als die van wwb- cliënten behartigt. 

De gemeente Woerden heeft een informeel overleg met ouders  over jeugdzorg aangelegenheden. Dit is geen 
geformaliseerd overleg maar vindt regelmatig plaats. 

Twee kanttekeningen zijn relevant hier: de adviesraden opereren in hoge mate afzonderlijk. Ouderen en vrijwilligers 
hebben geen geformaliseerd overleg met de gemeente.  

Nu de gemeente veel meer bevoegdheden krijgt is het mogelijk een meer integraal beleid over de beschreven 
beleidsterreinen te voeren. Zo is er vaak overlap voor jeugdzorg en passend onderwijs, participatie en armoedebeleid, GGZ 
en participatie. Bij  gezinnen met meerdere problemen is altijd sprake van integraliteit. 

Dit vraagt dan ook een adviesorgaan dat de beleidsterreinen vanuit een integraal perspectief kan beoordelen. 

 

Wettelijke basis 

Er is geen wet die een adviesorgaan voorschrijft op gemeentelijk niveau die het hele sociaal domein integraal beschouwt. Er 
zijn slechts wetten op deel terreinen die cliënten/burgerparticipatie voorschrijft. 

De Wmo kent in art. 11 en 12 rechten toe aan burgers om bij de voorbereiding van beleid betrokken te worden met accent 
op diegenen die hun belangen niet goed kenbaar kunnen maken, zelfstandig voorstellen voor beleid te doen,  het recht op 
relevante informatie en het recht de gemeente te adviseren, waarbij de gemeente moet uitleggen wanneer het advies niet 
gevolgd wordt. 

Daarnaast kent de Wmo een wettelijke basis voor het leveren van onafhankelijke individuele cliëntenondersteuning voor 
het gehele sociale domein. 

De Participatiewet kent in artikel 47 het recht toe aan cliënten en/of hun vertegenwoordigers dat zij vroegtijdig betrokken 
worden bij beleid, het recht gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over beleidsvoorstellen en verordeningen, de 
uitvoering te volgen, het recht op informatie enzovoort. Bij Ferm Werk zal een cliëntenraad ingericht worden (Regionale 
Cliëntenraad Ferm Werk) waarin bevoegdheden in detail geregeld worden. 

De WSW kent ook een wettelijke basis voor cliëntenvertegenwoordiging. Deze zal t.z.t. opgaan in de cliëntenraad bij Ferm 
Werk. 

In de (jeugd)zorg  is de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ van kracht, waarin cliënten verregaande 
bevoegdheden hebben. Deze wet geldt voor instellingen en niet voor gemeentelijke activiteiten op jeugdzorg gebied.  

Passend onderwijs kent geen daadwerkelijke inspraak van burgers. Ook ouderen hebben op gemeentelijk niveau geen 
gecollectiviseerde  inbreng. 

Uit bovenstaande blijkt dat participatie, in welke vorm dan ook, slechts op een relatief beperkt terrein wettelijk is geregeld. 
Integrale burger/cliëntenparticipatie is dus een nieuw aspect, dat in haar vorm en inhoud geëxploreerd moet worden. Vele 
gemeenten nemen stappen daartoe. Onderstaand voorstel is een aanzet. 

 

Participatieraad Woerden 

In de Participatieraad Woerden zullen cliëntenparticipatie en burgerparticipatie op de volgende terreinen verenigd worden: 
jeugdzorg/passend onderwijs, Wmo/AWBZ (zorg), Participatie (werk en inkomen), mantelzorgers/vrijwilligers, ouderen. De 
Participatieraad Woeden zal vooral laten doorklinken de belangen van de kwetsbare burgers/cliënten die vanuit een of 
meerdere van de vijf bovengenoemde terreinen met de gemeente in aanraking komen. Hij zal zijn visie geven vanuit een 
integrale benadering van de domeinen.  

De manier waarin dit vormgegeven zal worden, maakt onderstaande figuur duidelijk. 
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De Participatieraad omvat het hele sociale domein. Zijn leden kunnen achterbanraadplegingen organiseren met 
burgers/cliënten die aanspraak maken op diensten van de gemeente in de respectievelijke domeinen. In de zogenoemde 
kerngroepen (de driehoeken) wordt uitsluitend belangenbehartiging ten behoeve van cliënten/doelgroepen voorgestaan. 
Enkele leden vanuit de respectievelijke kerngroepen zijn bij voorkeur  ook  lid van de Participatieraad. Bij de 
werkzaamheden van de Participatieraad kunnen meerdere personen uit verschillende domeinen betrokken worden, om 
expertise te verbreden en te verdiepen. In de Participatieraad weegt belangenbehartiging zwaar, maar andere aspecten 
kunnen in overwegingen meegenomen worden. Een belangrijk aspect is dat de Participatieraad de integrale benadering van 
het gemeentelijk beleid bewaakt. De Participatieraad doet geen totale beleidsafweging, dat is exclusief voorbehouden aan 
het College en de gemeenteraad. 

Het model kent geen specifieke kerngroepen voor mantelzorgers en ouderen. De gedachte is dat deze doelgroepen 
voldoende vertegenwoordigd zullen zijn in de verschillende genoemde kerngroepen. Als blijkt dat dit verkeerde aannames 
zijn zal de indeling van de kerngroepen heroverwogen worden. Dit uitgangspunt geldt overigens voor de gehele opzet: de 
intentie is om met de voorgestelde structuur te starten; er kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op basis van 
nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 

In het voorgestelde model worden zowel burgerparticipatie en cliëntenparticipatie met elkaar vervlochten: directe 
belangenbehartigers en burgers met een iets grotere afstand tot de respectievelijke doelgroepen adviseren gezamenlijk de 
gemeente. 

 

Taken van de Participatieraad 

De taken van de Participatieraad  zijn: 

 invulling geven aan collectieve burger/cliëntenparticipatie vanuit  een integrale benadering via gevraagde en 
ongevraagde adviezen aan het College met speciale aandacht voor de kwetsbare burger  

 evalueren van het afgesproken beleid 

 faciliteren de stem van burgers en vrijwilligers (de ultieme participerende samenleving) richting de gemeente 

 

Taken van de Kerngroepen: 

 in samenwerking met de Participatieraad worden de gevraagde en ongevraagde adviezen voorbereid 

 evalueert vanuit de doelgroepen het afgesproken beleid 

 verwerft inzicht op de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk op basis van raadplegingen van de achterban, 
uitkomsten van inspraakavonden en spreekuren 

 geeft alle doelgroepen een duidelijke herkenbare stem 
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Profiel 

Kenmerken van de Participatieraad zijn: 

 onafhankelijk en autonoom 

 hèt adviesorgaan van het College 

 gezaghebbend orgaan  

 benadert het sociaal domein integraal  

 laagdrempelig organen dat tussen de participerende burgers in staat 

Kenmerken van de Kerngroepen: 

 grote kennis van het domein 

 bij voorkeur  zijn cliënten lid 

 uitgesproken belangenbehartigers 

 weet hoe de gemeente burgers behandelt en heeft een oordeel over ‘maatwerk’ 

 

Nadere beschouwing 

De Participatieraad wordt niet ingesteld om te voldoen aan wettelijke bepalingen. Dat is van ondergeschikt belang. Voor de 
ontwikkeling van een bloeiende participatiesamenleving is het van het grootste belang om de burgers die participeren, een 
belangrijke stem te geven. Dat is niet voldoende: verschuiving van verantwoordelijkheden van de gemeente naar die 
burgers is essentieel om die burgers actief te houden. Anderzijds wordt van organen gevraagd om midden in die 
samenleving te staan om het geluid van de burgers te verwoorden. Een goed functionerende Participatieraad is een 
belangrijke vernieuwing van onze democratie. 

De omgeving waarin de Participatieraad moet functioneren is gecompliceerd geworden. De gemeente heeft vele taken 
gekregen van zo’n omvang, dat zij dat slechts in samenwerkingsverbanden kan uitvoeren. In de ontstane bestuurlijke 
structuren is beleid maken daarom niet meer zo recht toe recht aan. Dit heeft ook consequenties voor het functioneren van 
de gemeenteraad. Er is dan ook geen simpele één op één relatie van de Participatieraad met het College.  Invloed van 
burgers/cliënten kan alleen gewaarborgd worden door goede afspraken, ook over procedures. 

De kerngroepen ‘jeugdzorg/ passend onderwijs’  en ‘zorg ‘ zijn nieuw en zullen dus opgebouwd moeten worden. Dit wordt 
essentieel en mogelijk geacht. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat de drie kerngroepen mantelzorgers, vrijwilligers en 
ouderen voldoende representeren. Als dat niet zo blijkt te zijn, dan kunnen er nieuwe kerngroepen toegevoegd worden. De 
vorming van de kerngroepen is een van de eerste taken van de Participatieraad. 

Individuele belangenbehartiging vond tot nu toe plaats binnen de RAWB door vrijwilligers, waar burgers met (financiële) 
problemen geholpen  worden tijdens een spreekuur. Het sociale karakter van de gemeente verzwakt als een dergelijk 
faciliteit verdwijnt. Deze vorm van individuele belangenbehartiging  moet voortgezet  worden na eventuele 
krachtenbundeling  met andere instanties (bijvoorbeeld de Rechtswinkel).  De gemeente wordt nadrukkelijk verzocht mee 
te denken in het onderbrengen van deze nuttige en noodzakelijke activiteit met het behoud van de daarbij behorende 
voorzieningen. 

Samenstelling 

De Participatieraad bestaat ut 9 personen, die allen stemrecht hebben. De opbouw is als volgt: iedere kerngroep levert bij 
voorkeur twee leden aan de Participatieraad. De Participatieraad wordt gecompleteerd met 3 onafhankelijke leden 
waaronder de voorzitter. 

Een kerngroep bestaat uit 5-7 leden, mede afhankelijk van de reikwijdte van de kerngroep. Cliënten maken bij voorkeur 
deel uit van een kerngroep. 

De werkgroep zal voorwerk doen om tot de bezetting van de Participatieraad te komen, echter de  uiteindelijke keuze van 
personen vindt via sollicitatie plaats, in samenwerking met de gemeente.  Benoeming van de leden van de Participatieraad 
vindt door het College plaats. Geen van de huidige leden van zowel de Wmo-raad als de RAWB kunnen  automatisch 
aanspraak maten op een zetel in de Participatieraad 
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Werkwijze 

Een gedetailleerde werkwijze zal de Participatieraad zelf moeten opstellen.  De werkgroep ziet de volgende aspecten van 
werkwijze: 

 Regulier overleg/ondersteuning met/door ambtenaren en portefeuille houders 

 Voldoende tijd om adviezen voor te bereiden 

 Mondelinge en schriftelijke toelichting bij het niet geheel of gedeeltelijk opvolging van de adviezen 
 

De werkwijze tussen de kerngroepen en de Participatieraad wordt ter hand genomen na bemensing van de onderdelen. 

 

Faciliteiten 

De leden van de Participatieraad en van de kerngroepen moeten in staat gesteld worden hun werk goed te doen. Daartoe 
worden zij in staat gesteld of de hebben onder andere de beschikking over: 

 Vergaderfaciliteiten 

 Recht op tijdige informatie t.b.v. hun werkzaamheden 

 Voldoende werkbudget voor opleiding,  congressen of bijeenkomsten, onkosten vergoeding, raadplegen van 
externe deskundigen,  enzovoorts 

 Secretariële ondersteuning 

 Vrijwilligers vergoeding (huidige Wmo-raad vergoeding zal richtsnoer zijn) 
 

De Participatieraad en de kerngroepen  zullen kritisch zijn op hun eigen uitgaven en deze tot het minimum beperken. Een 
budget van  € 17.000,00 wordt vooralsnog toereikend geacht. 

 

Reglement 

De participatieraad zal opereren op basis van een reglement en afspraken maken over interne werkwijzen.  Een en ander 
zal door de uiteindelijke Participatieraad  in samenspraak met  de gemeente nader worden opgesteld. 

 

Speerpunten 

De nieuwe participatieraad zal in haar Jaarplan 2015 een aantal speerpunten verwerken; 

 Het onderzoeken en uitwerken van  een werkstructuur waarbij de co-creatie met de burgers optimaal tot haar 
recht komt 

 Het uitwerken van een planning en implementatie zodat deze transformatie kan worden uitgevoerd 

 

Opstellers: 

Werkgroep Participatieraad 

W. Agterof, P. Baas, K. Berghoef,  R. Kotvis en G. Schill. 

 



 
 

Gemeente Woerden 

Klachtenregeling gemeente Woerden 2002 

Intitulé  

Klachtenregeling gemeente Woerden 2002 

De raad van de gemeente woerden, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2002; 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de 

Algemene wet bestuursrecht; 

besluit; 

vast te stellen de "Klachtenregeling gemeente Woerden 2002" 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

1. de Awb: de Algemene wet bestuursrecht, 

2. klacht: elke mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over het doen of 

(na)laten van ambtenaren, leden van het college van burgemeester en wethouders of de 

gemeenteraad jegens burgers, bedrijven of andersoortige organisaties, 

3. klachtbehandeling: onderzoek naar de klacht met inachtneming van afdeling 9.2 van 

de Awb, 

4. klachtafhandeling: de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de 

bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die 

daaraan worden verbonden als bedoeld in artikel 9:12, eerste lid van de Awb, 

5. gemeentebestuur: de bestuursorganen van de gemeente volgens artikel 6 van de 

Gemeentewet (raad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester), 

6. medewerker: persoon die ten tijde van de omstreden gedraging werkzaam is bij de 

gemeente, met inbegrip van in ieder geval uitzendkrachten en gedetacheerden, 

7. afdelingshoofd: hoofd van één van de afdelingen van de gemeente, 

8. directeur: een lid van de directieraad, 



9. de gemeentesecretaris: de secretaris volgens artikel 100 van de Gemeentewet, 

10. griffier: de griffier volgens artikel 107a van de Gemeentewet. 

Artikel 2 Doel 

Het doel van deze regeling is het geven van een interne procedure voor de wijze 

waarop het bestuursorgaan de klacht behandelt en afhandelt. 

Artikel 3 Reikwijdte 

Deze regeling is van toepassing op de behandeling en afhandeling van klachten, 

bedoeld in artikel 9:4 van de Awb. 

Artikel 4 Klachtbehandeling 

1. Klachten worden behandeld door: 

a. indien het klachten betreft over een medewerker van een afdeling: door het 

afdelingshoofd, 

b. indien het klachten betreft over het afdelingshoofd: door een lid van de directieraad 

c. indien het klachten betreft over een lid van de directieraad: door de 

gemeentesecretaris, 

d. indien het klachten betreft over de gemeentesecretaris: door het college van 

burgemeester en wethouders, 

e. indien het klachten betreft over een lid van het college van burgemeester en 

wethouders: door het college van burgemeester en wethouders, 

f. indien het klachten betreft over de organen burgemeester en wethouders en 

wethouders of de burgemeester: door het college van burgemeester en wethouders, 

respectievelijk de burgemeester. 

g. Indien het klachten betreft over de griffier: door een nader aan te wijzen 

raadscommissie. 

h. indien het een klacht betreft over het orgaan de gemeenteraad: door een nader aan te 

wijzen raadscommissie. 

2. Klachten die geen specifieke personen betreffen, worden behandeld door de 

gemeentesecretaris. 

Artikel 5 Klachtafdoening 

Klachten worden afgedaan: 



a. indien het klachten betreft over een medewerker van een afdeling, het 

afdelingshoofd, een lid van de directieraad of de gemeentesecretaris: door het college 

van burgemeester en wethouders, 

b. indien het klachten betreft over het college van burgemeester en wethouders of een 

individueel collegelid: door het college van burgemeester en wethouders, 

c. indien het klachten betreft over de burgemeester als orgaan: door de burgemeester, 

d. indien het klachten betreft over de griffier: door de gemeenteraad, 

e. indien het klachten betreft over het orgaan de gemeenteraad: door de gemeenteraad. 

Artikel 6 Klachtregistratie 

De afdeling Bestuursondersteuning draagt zorg voor de registratie van de klachten. De 

geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd. 

Artikel 7 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop zij 

bekend is gemaakt. 

Artikel 8 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als “Klachtenregeling gemeente Woerden 2002”. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 november 2002, 

de secretaris,                    de burgemeester, 

A.G.J. Kwakkernaat            B.F.A. van der Kluit-de Groot 

 


