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Onderwerp Bijlage(n)
Integriteit college burgemeester en wethouders.
Klacht.

Geachte mevrouw, heer,

16 januari 2020 behandelde commissie Bestuur het Integriteitsjaarverslag 2018. Met stijgende verba
zing las ik het verslag en hoorde het debat over het jaarverslag in de commissie aan. De burgemeester 
deed het voorkomen alsof het met de integriteit van het gemeentebestuur wel meevalt, alsof integri- 
teitskwesties uitsluitend op het niveau van individuele ambtenaren voorkomen. Het rapport gaat to
taal niet in integriteitskwesties zoals die op het niveau van het college en zijn uitvoerende apparaat 
als geheel plaatsvinden. Mijn ervaringen zijn anders.

Ons Wmo.team komt op voor de belangen van burgers die zorg nodig hebben. Dat doen we in heel 
Nederland. In Haarlem hebben we vervelende ervaringen met het college van burgemeester en wet
houders.

Burgers machtigen ons om voor hun belangen op te komen. Vanuit die machtiging corresponderen we 
met het college en voeren zo nodig procedures tegen de gemeente.
Als gemachtigde mag je ervan uitgaan dat het college onderzoeksrapportages en besluiten aan de 
gemachtigde toezendt. Dat is in Haarlem niet altijd het geval. Dat levert allerlei problemen op met 
termijnen. Helaas moeten we in procedures ons beroepen op de rechtspraak die op dit punt heel dui
delijk is. Termijnen gaan pas in op het moment dat de gemachtigde kennis heeft genomen van een 
besluit.

Op basis van bij het college aanwezige informatie komt het college tot een besluit. Die informatie 
vormt geen onderdeel van de stukken die het college toestuurt aan de burger en/of zijn gemachtigde. 
Bij het indienen van een bezwaarschrift vragen we die informatie alsnog op. Op zo'n verzoek wordt in 
zijn algemeenheid niet door het college gereageerd. Pas bij de behandeling van het bezwaarschrift in 
de hoor- en adviescommissie ontvangen we die informatie als verweer van het college. Mede op basis 
van die informatie verklaart het college de bezwaren ongegrond. Dat betekent ook dat het college 
geen vergoeding verleent voor de ingeschakelde rechtsbijstand van een advocaat.

Op basis van de Wob vroegen we in een geval de informatie op. Dat leverde het curieuze besluit van 
het college op dat die informatie niet aan een burger of zijn gemachtigde verstrekt kan worden in 
verband met het beschermen van de privacy van die burger.
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Geregeld overschrijdt het college wettelijke termijnen. In dergelijke situaties stellen wij het college in 
gebreke. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft het college dan een termijn van 14 dagen 
om alsnog een besluit te nemen. Bijna standaard stuurt het college op de laatste dag van die termijn 
het besluit toe.

In procedures wijzen wij het college geregeld op gebreken rond hun intrinsieke betrouwbaarheid. Nu 
er niets verandert, dienen we een klacht bij uw raad in over de wijze waarop het college van burge
meester en wethouders omgaat met de rechten van burgers die afhankelijk zijn van de zorg van de 
gemeente en die de hulp van onafhankelijke diëntondersteuners hebben ingeschakeld.

Met vriendelijkegtaet, 
namens Wmö'team,
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