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Onderwerp: 
Jaarverslag klachten 2018 gemeente Huizen 

V 
Behandelen 

Advies 
1. Het Jaarverslag klachten 2018 (hierna: het jaarverslag) vaststellen. Aansluitend het jaarverslag ter kennis 

brengen van de gemeenteraad conform artikel 10, tweede lid, van De klachtenregeling gemeente Huizen 
2010; 

2. Het jaarverslag op de website van de gemeente Huizen publiceren en in De Omroeper berichten dat het 
jaarverslag online staat. 

Beslissingsdatum: Klik hi|r APR. 2019 
Openbaar: Ja - actief RIS: Ja Fk: t-com/wv 

Auteur P. Overbeek Port. Houder Commissiebehandeling Raadsbehandeiing 
Datum 20 maart 2019 Heldoom juni 

Afdeling BM/BBO Behandelaar 
PO 

Geheime bi lagen aanwezig: Nee Vert: 

Akkoord 
team(project)ieider: 

Akkoord ^ 
afdelingshoofd 

/ 

Mede geadviseerd door: Akkoord 
team(project)ieider: 

Akkoord ^ 
afdelingshoofd 

/ 

Paraaf af Klik hier Klik hier Klik hier Klik hier 

Zie voor nota: vervolg vel 20-3-2019/Collegevoorstel 
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Toelichting; 

Aanleiding 
Op grond van artikel 10, eerste lid, van De klachtenregeling gemeente Huizen 2010 brengt de 
klachtencoördinator aan het college jaarlijks verslag uit van de klachten die in het voorgaande jaar zijn 
geregistreerd. Op grond van artikel 9:12a Awb draagt het bestuursorgaan zorg voor registratie en 
publicatie. De publicatie is op grond van ditzelfde artikel vormvrij. 

Om die reden is dit jaar gekozen voor een nieuwe vorm. Het uitgangspunt is dat alle relevante 
informatie compact, toegankelijk en makkelijk leesbaar aangeboden wordt. De moderne vorm leent 
zich bovendien goed voor plaatsing op de website. 

Kaders 
Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en De klachtenregeling gemeente Huizen 2010. 

Aroumentatie 
Op grond van bovengenoemde kaders is dit jaarverslag opgesteld en wordt het thans aan uw college 
voorgelegd. Voor de inhoud verwijs ik u naar het bijgevoegde jaarverslag. De inhoud geeft geen 
aanleiding om met nadere voorstellen te komen. 

Alternatieven 
Het jaarverslag uitvoeren door middel van een rapportage die uitsluitend uit tekst bestaat. 

Financiën 
N.V.T. 

Communicatie 
Publicatie van het jaarverslag op de website van de gemeente Huizen en een bericht in De Omroeper 
dat het jaarverslag online staat. 

Ultvoehno en evaluatie 
N.V.T. 

Biilaoen 
Het Jaarverslag klachten 2018. 

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning 
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken. 

P. Overbeek 

Zie voor nota: vervolgvel 20-3-2019/Collegevoorstel 


