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Brief aan raad met betrekking tot voorstel intrekken Klachtenverordening 1999 Den Helder

Samenvatting:
Tijdens de raadscommissie Bestuur en Middelen van 18 augustus 2008 is het voorstel besproken inzake de
intrekking van de Klachtenverordening 1999 Den Helder. Tijdens de behandeling is door de burgemeester
toegezegd dat het college binnen vier weken een brief zou zenden aan de raad waarin wordt ingegaan op de
mogelijkheid om de interne klachtencommissie te transformeren naar een externe ombudscommissie, de voor- en
nadelen hiervan alsmede inzicht in de kosten die gemoeid zijn met de Nationale Ombudsman.

Concept besluit:
Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
Agendacommissie verzoeken het voorstel door te geleiden naar de:
Commissie B. en M.
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1. Toelichting op het besluit
Tijdens de raadscommissie Bestuur en Middelen van 18 augustus 2008 is het voorstel besproken inzake de
intrekking van de Klachten verorden ing 1999 Den Helder, en daarmee het opheffen van de Klachtencommissie.
Tijdens de behandeling is door de burgemeester toegezegd dat het college binnen vier weken een brief zou
zenden aan de raad waarin wordt ingegaan op de mogelijkheid om de interne klachtencommissie te
transformeren naar een externe ombudscommissie, de voor- en nadelen hiervan alsmede inzicht in de kosten
die gemoeid zijn met de Nationale Ombudsman.
Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde brief aan de raad.
2. Gevolgen
Financieel
N.v.t.
Juridisch
De Klachtenverordening 1999 Den Helder, Hst 9 van de Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet.
Personeel en ondernemingsraad
N.v.t.
EU
N.v.t.
ICT
N.v.t.
Communicatief
Extern:
Hoe wordt de burger geïnformeerd?
Persbericht:
Nee
Intern:
Raad wordt geïnformeerd door middel van:
- bijgevoegde brief
Personeel wordt geïnformeerd door middel van:
- n.v.t.
3. Verdere procedure
De brief aan de raad is een aanvulling op het voorstel dat reeds bij de raad ligt met betrekking tot het intrekken
van de Klachtenverordening 1999 Den Helder en het opheffen van de interne Klachtencommissie.
4. Relatie met Strategische Visie
N.v.t.
5. Wijze van totstandkoming
in overleg met de afdeling PBZ
6. Bijlagen
- Brief aan de Raad
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