
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

21 februari 2008 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw L.C. Zetten en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

Haarlem, 21 februari 2008 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem 

 

betreft: Schriftelijke vragen D66 ex. art. 38 RvO inzake de 

Klachtencommissie Inspraak 

 

 

Geacht college, 

 

 

Op 13 december jl. heeft Thea Holster ontslag genomen als lid en 

tevens voorzitter van de Klachtencommissie Inspraak. 

De klachtencommissie bestaat volgens de Inspraakverordening uit een 

voorzitter en vier leden. 

Drie leden van de commissie worden voorgedragen door het college van 

burgemeester en wethouders. Deze leden mogen geen raadslid of 

ambtenaar van de gemeente Haarlem zijn. De andere twee leden worden 

door de raad uit zijn midden benoemd. 

De voorzitter mag geen raadslid of ambtenaar van de gemeente Haarlem zijn. 

Door deze samenstelling zou de commissie in meerderheid uit 

onafhankelijke derden bestaan. Nu mevrouw Holster, als onafhankelijke derde, 

geen deel meer uitmaakt van de Klachtencommissie, voldoet de commissie niet 

meer aan de verordening. 19 maart as. is de eerstvolgende vergadering van de 

Klachtencommissie, kan de raad voor deze datum door het college geïnformeerd 

worden over de voordracht en installatie van een nieuw onafhankelijk 

commissielid? 

 

Vriendelijke groet, 

 

Louise van Zetten 

fractie D66 

75/2008 

8 april 2008 
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Beantwoording vragen van mevrouw L.C. Zetten inzake de 
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Aan mevrouw L.C. Zetten 

lid van de gemeenteraad 

Tuinwijklaan 44 

2012 RH  Haarlem 

 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 21 februari 2008 

de Klachtencommissie Inspraak 

 

 

Geachte mevrouw Zetten, 

 

Per e-mailbericht van 21 februari 2008, bij ons geregistreerd onder nummer 

2008/32562, stelt u vragen op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van 

de gemeenteraad over de Klachtencommissie Inspraak. 

 

De achtergrond van uw vraag is als volgt. 

De voorzitter van de Klachtencommissie Inspraak, Mevrouw Holster, heeft eind 

2007 afscheid genomen. Hiermee voldoet de commissie formeel niet meer aan de 

op grond van de verordening vereiste samenstelling. 

 

Uw vraag is: 

19 maart as. is de eerstvolgende vergadering van de Klachtencommissie, kan de 

raad voor deze datum door het college geïnformeerd worden over de voordracht en 

installatie van een nieuw onafhankelijk commissielid? 

 

Antwoord 

Wij zijn ons ervan bewust dat sinds het afscheid van Thea Holster als voorzitter van 

de Klachtencommissie Inspraak de situatie is ontstaan dat deze commissie formeel 

niet meer de samenstelling heeft die de verordening voorschrijft. 

Er is een voorstel in voorbereiding, om de Klachtencommissie Inspraak te 

herstructureren. 

Achtergrond van dit voornemen is gelegen in o.m. gewijzigde inzichten m.b.t. een 

meer geïntegreerde en oplossingsgerichte afdoening van klachten, beroep- en 

bezwaarschriften. Dit houdt ook verband met de per 1 januari jl. gewijzigde 

gemeentelijke organisatie en de in die nieuwe organisatie verankerde nieuwe wijze 

van gebiedsgericht werken. 

 

Gelet op dit voornemen en het beperkte aantal te behandelen klachten per jaar 

menen wij, om in afwachting van het herstructureringsvoorstel, niet in de ontstane 

vacature (via werving bij advertentie) te voorzien. Wij menen dat de commissie in 

afwachting van een nieuwe vorm met de huidige 2 burgerleden tot een inhoudelijk 

en juridisch verantwoorde afdoening van inkomende klachten kan komen. Gezien 

het aantal klachten dat jaarlijks aan de commissie wordt voorgelegd en gezien het 

feit dat er in ieder geval nog een goede verdeling is van het aantal burgerleden ten 
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opzichte van het aantal raadsleden stellen wij dan ook voor op dit moment nog geen 

nieuw lid voor de commissie te gaan selecteren. 

 

Dit is in de vergadering van 23 januari 2008 met de aanwezige leden van de 

Klachtencommissie Inspraak besproken. De leden hebben hiermee ingestemd. 

 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 

 


