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Stap 1: Wat doe je als je een schriftelijke, elektronische of
telefonische klacht binnen krijgt?

Klachten tegen am btelijke
gedragingen

Bepaal wat voor

Klachten tegen
ambtelijke

gedragingen



Stap 2: Wat zijn klachten tegen ambteliike gedragingen?

Mo€l gaân om een:

- doen

- nalaten

Waarsrder:

* feitelijk handelingen

* privaatrechtelijke rechtshandelingen

* publiekrechtelijke recl¡tshandelingen

Door:

* bestuursorgaan

* leden van bestuursorgaan

* amhetraren

* overige wêrknerners
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Stap 3: Wie is bevoegd om de klacht tegen ambtelijke gedraging af te handelen?

Klachtbehandeling

Weert heeft ervoor gekozen de klachten tcggn
ambteli¡ke gedragingen intern getrapt af te handelen.

Dus nooit door degene op wie de klacht þetrekk¡ng
heeft (maar door de eerst hogere leldinggçvendcl.

Dit is volgens de bevoegdheidsverdeling uft de
Mandaatregeling

Een afdelingshoofd indien
het een gedraging van een

ambtenaar van zijn afdeling
betreft;

De burgemeester indien
een gedraging van een

directeur van een openbare
school/ algemeen directeur/

meentesecretar¡s betreft ;

et

Een directeur indien het
een gedraging van een
afdeli n gshoofd betreft ;

De burgemeester indien het
een gedraging van een

bestuursorgaan of lid daarvan
betreft;

De gemeentesecretaris
indien het een

gedraging van een
directeur betreft;

De gemeentesecretaris indien
het een gedraging van de

commandant van de
brandweer betreft;

ls de klager vervolgens
niet tevreden dan kan

deze zich wenden tot de
Nationale Ombudsman.



Stap 4: Wat doe je met een klacht tegen een ambtelijke gedraging?
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Persoonlijke benadering, telefonisch
contact; haal de angel uit het geschll

En dan?

lnboeken in systeem als 'klacht tegen
ambtelijke gedraging'

Vermeld: 1. De inhoud van de klacht
2. Hoe de klacht is afgehandeld

3. Wat we kunnen leren van de klacht
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Volg de klachtenprocedure en stuur
de klecht door naar het

desbetreffênde efr ellngshoofd of
tesrrleider

Zoß dat de klacht geregistreerd
wordt ln Dfuma als'klacht tegen

awtbtdlflte gedraging'

Formele route


