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Op 24 maart 2011 heeft de Nationale ombudsman een brief ontvangen van de 
heren G. Nakken en H. Alberts uit Nijverdal met een klacht over de gemeente
raad, de in de raad vertegenwoordigde politieke fracties en het college van 
burgemeesteren wethouders van Hellendoorn. Hierbij ontvangt u een kopie van 
de brief van de heren Nakken en Alberts met de bijbehorende bijlage. Met deze 
brief laat ik u weten dat wij de klacht gaan onderzoeken. Ook vraag ik u een 
standpunt in te nemen over de klacht. 

De klacht 
Wij onderzoeken deze klacht op grond van titel 9.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht. De klachtformulering is de basis voor ons onderzoek en het 
oordeel van de Nationale ombudsman. Deze luidt als volgt: 

Verzoekers klagen er over dat door of namens de raad, de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke fracties en het college van burgemeester en 
wethouders van Hellendoorn niet of nauwelijks is gereageerd op hun meerdere, 
sinds 22 juni 2010, via de griffier van de gemeenteraad, verstuurde brieven, 
waarin aandacht gevraagd wordt voor het voornemen van de gemeente om 
mogelijk over te gaan tot het ruimen van graven op de algemene begraafplaats. 

Verzoek om reactie 

Wij stellen onderzoek in om een goed beeld te krijgen van de klacht. Daarvoor 
hebben wij uw reactie nodig met daarin uw standpunt over de klacht. Uw reactie 
ontvangen wij graag binnen zes weken en wij verzoek u daarbij met name in te 
gaan op hetgeen hierna onder Aspecten van belang' is opgenomen. 

Tevens verzoek ik u, zo mogelijk, in uw reactie aan te geven of u (onderdelen 
van) de klacht gegrond acht? Als dit het geval is, vraag ik u om te vermelden of 
de klacht voor u een aanleiding vormt tot een actie of maatregel voor de heren 
Nakken en Alberts of in meer algemene zin. 

Postadres 

Postbus 93122 

2509 AC Den Haag 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 151 

2594 AG Den Haag 

Tel: (070) 356 35 63 

Fax: (070) 360 75 72 

bureau@nationaleombudsman.nl 

www.nationaleombudsman.nl 

Doorkiesnummer 

(070) 356 35 34 JP 

Datum 

1 0 JUN! 2011 
Ons nummer 

2011.03126 008 

Uw brief 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

2 

Behandelend medewerker 

mr. J.A. Prins 

Onderwerp 

Afhandeling correspondentie door 

gemeenteraad 

mailto:bureau@nationaleombudsman.nl
http://www.nationaleombudsman.nl




de Nationale 
ombudsman 

Ons nummer 
2011.03126 008 

Aspecten van belang 
De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig klachten over het niet of niet tijdig 
reageren op brieven, e-mails, aanvragen, verzoeken e.d. door overheidsinstan
ties. Dit is een reëel probleem, omdat de burger in veel opzichten afhankelijk is 
van de overheid. Naast persoonlijk contact is schriftelijke communicatie en con
tact via e-mail belangrijk. Voorop staat dat de burger altijd binnen een redelijke 
termijn antwoord krijgt. Dat geldt zeker bij aanvragen, bezwaren en klachten. De 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft daarvoor regels. 
In aanvulling op de Awb zijn de behoorlijkheidsvereisten van de Nationale om
budsman voor het voortvarend afwikkelen van correspondentie in de door de 
Nationale ombudsman ontwikkelde Correspondentiewijzer verwerkt. Bijgaand treft 
u een exemplaar aan. Daarbij geldt dat het voortvarend afwikkelen van corres
pondentie voor de overheid niet meer vrijblijvend is sinds de invoering van de Wet 
dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. 

De afgelopen jaren ontving de Nationale ombudsman enkele klachten over het 
niet, niet tijdig of niet adequaat beantwoorden van aan de gemeenteraad gestuur
de brieven. Alhoewel het aantal klachten gering was, is na ontvangst van 
onderhavige klacht besloten de Correspondentiewijzer onder de loep te nemen 
en te bezien of deze onverkort van toepassing is op aan de gemeenteraad 
verstuurde brieven, dan wel of er aanleiding is deze aan te passen. 

Voor de Nationale ombudsman blijft uitgangspunt dat burgers ook binnen een 
redelijke termijn antwoord krijgen op aan de gemeenteraad gestuurde brieven, 
faxen en e-mails; de zogeheten 'raadsadressen'. Onder raadsadressen wordt in 
dit verband verstaan: Brieven, faxen en e-mails, van individuele burgers of 
georganiseerde vertegenwoordigers daarvan, gericht aan de gemeenteraad (dan 
wel raadscommissie). 
Brieven, faxen en e-mails aan individuele raadsleden, fracties of politieke partijen 
vallen niet onder het begrip 'raadsadressen', omdat de tijdige beantwoording 
daarvan een verantwoordelijkheid is van het individuele raadslid, de fractie of 
politieke partij. 

Kunt u zich in dit uitgangspunt vinden en, indien dit niet het geval is, gemoti
veerd aangeven waarom niet? 
Is er verschil (of zou dat er moeten zijn) in de behandeling van raadsadressen, 
van brieven of rapporten van belangenvertegenwoordigers, zoals de Kamer 
van Koophandel, het MKB of de woningcorporatie en van brieven of rapporten 
van andere overheidsinstanties, zoals de GGD, de Hulpverleningsregio, 
ministeries en andere gemeenten? 
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Gelet op het vorenstaande is de Nationale ombudsman van oordeel dat door of 
namens de raad wordt zorg gedragen voor: 
1. De registratie van binnengekomen raadsadressen, 
2. De bepaling van de wijze van afhandeling, 
3. Het verzenden van de ontvangstbevestiging of behandelingsbericht en 
4. Het bericht over de definitieve afhandeling. 

• Kunt u zich hierin vinden en, indien dit niet het geval is, gemotiveerd 
aangeven waarom niet? 

Daarbij onderscheidt de Nationale ombudsman enkele varianten binnen de 
afhandeling van correspondentie door de raad(scommissie): 
1. Voor kennisgeving aannemen. 
2. Ter afdoening in handen stellen van een ander gemeentelijk orgaan. 
3. Agenderen in de raad(scommissie). 

• Kunt u zich hierin vinden en, indien dit niet het geval is, gemotiveerd 
aangeven waarom niet? 

Indien het raadsadres ter afdoening in handen wordt gesteld van een ander 
gemeentelijk orgaan, zoals college, burgemeester of bezwaarschriftencommissie 
kan hieraan het verzoek worden verbonden dit te doen: 
1. zonder follow up naar de raad(scommissie); 
2. met toezending van de reactie ter informatie; 
3. na consultatie van de raad(scommissie). 

• Kunt u zich hierin vinden en, indien dit niet het geval is, gemotiveerd 
aangeven waarom niet? 

• Zijn er daarnaast zaken of onderwerpen die u hieromtrent aan de orde wilt 
stellen? 

Het College Bescherming Persoonsgegevens gaat in haar Richtlijn 'Actieve 
openbaarmaking en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer', van 
13 augustus 2009 nader in op de situatie waarin het recht op openbaarheid van 
overheidsinformatie en het recht op bescherming van persoonsgegevens 
samenkomen. De Lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad is zo een 
situatie. Door de digitalisering worden steeds meer stukken, ook raadsadressen, 
direct op internet geplaatst. Burgers zijn zich daarvan vaak niet bewust. 
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Op basis van de Richtlijn van het CBP dienen gegevens als naam, adres, con
tactgegevens, burgerservicenummer en handtekening in principe niet openbaar te 
zijn. Het overnemen van deze lijn lijkt in de praktijk niet goed werkbaar. In ieder 
geval dient te worden voorkomen dat het burgerservicenummer en een gescande 
handtekening op het internet worden geplaatst om misbruik te voorkomen. 
De raad kan als gedragslijn hanteren dat de burger hier actief over wordt geïnfor
meerd. Deze kan dan een keuze maken om zijn brief terug te trekken of in andere 
vorm in te dienen. De raad kan er echter ook voor kiezen om ingekomen stukken 
zonder meer te anonimiseren. In uitzonderlijke gevallen zouden raadsadressen 
ook als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt. 

• Hoe dient, naar uw mening te worden omgegaan met de openbaarmaking van 
aan de raad van Hellendoom gestuurde raadsadressen? 

Daarnaast gelden er nog een aantal andere vragen waar ik graag uw mening 
over zou horen. 

• 

• 

• 

Hoe dient, naar uw mening te worden omgegaan met de mogelijkheid om in te 
spreken over de op de Lijst van ingekomen stukken opgenomen 
raadsadressen? 

Hoe dienen, naar uw mening adressanten te worden geïnformeerd over de 
Lijst van ingekomen stukken en het daarin opgenomen behandeladvies. 

Wie is, naar uw mening verantwoordelijk voor het voorstel inzake de bepaling 
van de wijze van afhandeling. De griffie, het Presidium, een agendacommissie 
of een ander gremium? 

Verzoekers schrijven dat zij zich bij brieven van 22 juni, 28 september, 
12 oktober, 19 november en 3 december 2010, alsmede 28 januari, 12 februari, 
18 februari, 19 februari, 11 maart, 12 maarten 1 april 2011 via de griffier tot de 
gemeenteraad hebben gewend. Aan het slot van elke brief hebben zij de griffier 
gevraagd er voor zorg te dragen dat de brief wordt vermenigvuldigd en verspreid 
naar alle politieke fracties en het college van burgemeester en wethouders. 

Voor zover de Nationale ombudsman dit kan beoordelen, heeft de griffier in alle 
gevallen aan dit verzoek voldaan. Tevens heeft hij ontvangstbevestigingen 
gestuurd, waarbij verzoekers er op zijn gewezen dat hun brief is opgenomen op 
de Lijst van ingekomen stukken voor de eerstkomende vergadering van de raad, 
en daar niet inhoudelijk wordt behandeld. Daarbij is aangegeven dat verzoekers 
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zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering op de hoogte zullen worden gesteld 
van de verdere behandeling van hun brief. 
Verzoekers stellen dat zij nimmer na de raadsvergaderingen op de hoogte zijn 
gesteld van de verdere behandeling van hun brieven. 

• Klopt dit en kunt u in dat geval aangeven waarom verzoekers niet nader zijn 
geïnformeerd? 

• Kunt u tevens gemotiveerd aangeven of naar uw mening de wijze van 
behandeling van de raadsadressen van de heren Nakken en Alberts naar uw 
mening in overeenstemming is geweest met de hiervoor geformuleerde 
uitgangspunten van de Nationale ombudsman. 

Doorsturen van uw stukken 
Wij sturen de stukken die wij in de loop van het onderzoek van u ontvangen, 
normaal gesproken door aan de heren Nakken en Alberts. Hebt u daar bezwaar 
tegen, laat het ons dan weten. Geef daarbij ook aan waarom u niet wilt dat wij de 
stukken doorsturen. U hoort dan van ons of wij daar rekening mee kunnen 
houden. 

Contact 
Voor uw reactie en eventuele vragen over de aard en opzet van dit onderzoek 
kunt u contact opnemen met mr. J.A. Prins. U kunt hem op ma t/m vr bereiken via 
telefoonnummer (070) 356 35 34. Overigens is het niet noodzakelijk dat u als 
voltallige raad gereageerd. U kunt hiervoor ook een andere partij aanwijzen, mits 
duidelijk is dat diens reactie aangemerkt kan worden als formele reactie van de 
gemeenteraad van Hellendoorn. 

Met vriendelijke groet, 
de Nationale ompudsman, 

Brenninkmeijer 
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Onderwerp: 
Geen reactie op de vele brieven gericht aan de Griffier van de gemeente Hellendoorn, 
Mr. W.J.C. Knopper, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal. 
Verzoek in alle brieven om deze te vermenigvuldigen en te verspreiden naar het College van 
Burgemeester en Wethouders en alle politieke fracties in de gemeente Hellendoorn. 
Reactie Mr. W.J.C. Knopper: alle brieven zijn keurig netjes doorgestuurd, zoals gevraagd. 

Ondergetekende belangenbehartigers Gerard Nakken en Henk Alberts hebben sinds 22 juni 
2010 bijgevoegde brieven gericht (via de gemeentegriffier) aan het College van 
Burgemeester en Wethouders en alle politieke fracties in de gemeente Hellendoorn te weten: 
CDA; PvdA; Christenunie; WD; Groen Links; D66 en de drie lokale partijen: HOP; 
Gemeente Belang en Burger Belang. 

De brieven zijn van: 22 juni 2010; 28 september 2010; 12 oktober 2010; 19 november 2010; 
3 december 2010; 28 januari 2011; 12 februari 2011; 18 februari 2011; 19 februari 2011; 11 
maart 2011; 12 maart 2011; een door ons gehouden enquête onder 6050 inwoners en twee 
brieven gericht aan alle kerkelijke instanties in de gemeente Hellendoorn. 

Reacties ontvangen: 
Op 17 februari 2011 eindelijk een reactie van D66, zie onze bevestigingsbrief op 18 februari 
2011. De lokale politieke partijen Gemeente Belang en Burger Belang hebben het 
onderwerp serieus opgepakt en zijn een grondig onderzoek gestart 

Ook van het College van Burgemeester en Wethouders ontvangen wij telkens standaard 
nietszeggende brieven (zie bijgevoegde brieven): 30 december 2010; 30 december 2010; 
31 januari 2011 en 22 februari 2011. Daarna stopt elke correspondentie en dus geen reactie 
op onze vragen. 

In o.a. de brief van 12 februari 2011 hebben wij wethouder Beintema heel vriendelijk 
gevraagd om onderstaande belangenbehartiger volledig te betrekken bij het samenstellen 
van een agenda en het plannen van een datum voor een thema avond. De wethouder blijft 
gewoon zijn eigen weg volgen en stelt wederom zonder enig vooroverleg met onderstaande 
belangenbehartiger een nieuwe datum voor een te houden themavond vast, te weten 7 april 
2011. Een datum waarop onderstaande belangenbehartigers andere verplichtingen hebben 
gepland, welke absoluut niet kunnen worden verschoven. 

Ook maken wij ons enorme zorgen over de e-mail van 22 juni 2010 van CDA raadslid Bertus 
Bannink en ik citeer: Beste Gerard, Zoals beloofd heb ik deze kwestie aan de orde gesteld in 
de CDA fractie. HET GAAT OM HET HERGEBRUIK VAN STOFFELIJKE RESTEN. 
Wij gaan nu info verzamelen, de zaak bestuderen en komen er na de grote zomervakantie 
(2010) op terug. Met vr. groet, Bertus Bannink. (Nimmer volgde er nadien een reactie). 



Onze reactie: HERGEBRUIK VAN STOFFELIJKE RESTEN!!! Een schandelijke uitspraak 
van een christelijke partij als het CDA. Wil men stoffelijke resten volgens nieuwe technieken 
een recycling behandeling geven? Ook werd deze e-mail van raadslid Bannink doorgestuurd 
naar alle CDA fractieleden en niemand van zijn fractiegenoten die hierop reageerde. 

Politieke raadsleden krijgen uit het fonds een jaarlijkse vergoeding. Het zijn leden welke de 
opdracht en de plicht hebben om de belangen van burgers/inwoners zo goed mogelijk te 
behartigen. Bovenstaande fracties en ook het College van Burgemeester en Wethouders 
hebben toch en wettelijke plicht om schriftelijk te reageren op een aan de fractie geschreven 
brief, laat staan ai onze geschreven brieven waarop nimmer een reactie volgde. In onze brief 
van 12 maart 2011 hebben wij ook aangegeven dat raadslid Piksen van het CDA persoonlijk 
naar de heer Henk Alberts heeft aangegeven dat het CDA niet meer met onderstaande 
belangenbehartigers wenst te praten, alleen doordat wij tegen het ruimen van graven zijn in 
de gemeente Hellendoorn? Kan een gekozen politieke partij überhaupt uitspraken doen niet 
meer met burgers/inwoners te willen praten, terwijl juist deze partij een jaarlijkse vergoeding 
ontvangt en de belangen van de inwoner(s) zo goed mogelijk moet behartigen? 

Resumerend: 
Is een Gemeenteraad, politieke fractie of College van Burgemeester en Wethouders niet 
wettelijk verplicht om te reageren op al onze ingezonden brieven over het ruimen van 
graven? 

Kan wethouder Beintema onderstaande belangenbehartigers namens 6050 geënquêteerden 
en veel inwoners die onze actie van harte ondersteunen en motiveren (zie enquête) zomaar 
negeren? 

Hopende op uw welwillende medewerking op korte termijn, aangezien de gemeente 
Hellendoorn op korte termijn een start wil maken met het ruimen van graven en te 
herbegraven in de zogenaamde knekelputten, waarvan er inmiddels al acht zijn aangelegd. 

Met vriendelijke groet, 

Correspondentieadres: 

Gerard Nakken 

Bouwmeesterstraat 35 V j/LJCsl Ericéweg 22 
7443 ZD Nijverdal ^ ß Z H - ^ /jA\ BN Nijverdal 

Telefoon: 06-26481758 
Email: qerard@qerardnakken.demon.nl 

Bijlage: 1 dossier 
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