
Haarlem, 8 maart 2022.  

Aan: Burgemeester drs. J. Wienen, het College van B & W, Commissie Bestuur, Gemeenteraad, Griffie 

en de Fracties van alle Politieke Partijen.  

Uw kenmerk: JZ/2021/463915.  

Onderwerp: Werkwijze afhandeling Klachten en Bezwaren.  

Op 23-9-2021 is het hier bovenstaande Onderwerp geagendeerd, en bedoelt voor de vergadering 

Cie. Bestuur op 4 nov. 2021.  

Door bepaalde omstandigheden is mijn onderwerp verzet naar december 2021. Daarna werd het 

verzet naar 20 januari 2022, en daarna naar 20 februari 2022  en daarna naar 10 maart 2022.  

Een paar dagen geleden heb ik een paar keer de Griffie erop moeten wijzen dat de agenda voor de 

Cie. Bestuur Vergadering niet compleet was. Er ontbraken mijn 5 documenten met toelichting bij 

agendapunt 12.1 en het Motivatie- / Agenderingsformulier bij agendapunt 12.  

Vandaag is dit Motivatieformulier alsnog toegevoegd aan het agendapunt 12, Werkwijze afhandeling 

klachten en bezwaren. Anders zou de grote mogelijkheid bestaan dat mijn onderwerp weer niet 

behandeld zou gaan worden op a.s. 10 maart. Het ging weer net goed!  

  

Op mijn uitgebreide brief (18 jan. 2022) met bijlagen die ik aan u allen heb gestuurd, daarvan heb ik 

tot heden van niemand een ontvangstbevestiging, een inhoudelijke reactie en antwoorden op mijn 

vragen gekregen.   

  

Als u mijn documenten met bijlagen goed leest en u zich nu eens verplaatst in mijn situatie (en die 

van andere Bezwaarmakers) kunt u tot de conclusie komen dat de bezwaarmaker(s) de gele 

procedure als zeer ontmoedigend, traag, onsportief en onrechtvaardig ervaren door de 

bureaucratische en stroperige vastgeroeste ambtenaren- en bestuurscultuur alwaar de 

bezwaarmakers als ‘lastig’ worden gezien. En dat wordt wel duidelijk gemaakt door de vele 

ontwijkende antwoorden, vage beloftes die geen enkele garantie geven en ook vaak geen 

inhoudelijke reacties van de gemeente Haarlem. Daarbij probeert de afd. Juridische Zaken 

menigmaal zijn ‘eigen straatje schoon te vegen’.  

En als de bezwaarmaker te dicht bij de waarheid komt krijg je als reactie: ‘Dat zijn uw woorden’ of 

‘Daar herkennen wij ons niet in’.  

U kunt die reacties in de 5 documenten met bijlagen lezen onder punt 12.1 van de agenda.  

  

Ik hoop van ganser harte dat u na het lezen van de 5 documenten met bijlagen en het 

motivatieformulier, u kritische vragen gaat stellen en opmerkingen maakt over mijn Onderwerp, 

zodat er op zeer korte termijn nu eindelijk eens serieus gewerkt gaat worden aan veranderingen / 

aanpassingen in de gehele bezwaarschriftenprocedure en er veel meer een empathie ontstaat naar 

de bezwaarmakers toe. En beslist niet wat de gemeentelijkewoordvoerder verkondigd in het 

krantenartikel van het H.D op 6 aug. 2021: ‘Een verandering aanbrengen in het proces gaat juridisch 

gezien niet, dan handel je tegen de wet en dat moet je niet willen’. Een grote flauwekul uitspraak, 

iedereen weet dat er regelmatig wetswijzigingen plaatsvinden.  

Mijn 16 aanbevelingen / oplossingen staan op pagina 9 van document 5.  

Naar mijn mening ligt hier een belangrijke taak weggelegd voor onze Burgemeester drs. J. Wienen, 

die tevens Voorzitter is met de portefeuille Juridische Zaken, bezwaar en beroep.  

  

 


