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Datum: 22 augustus 2016 

Aan: Het presidium  

Van: F. Blok 

Onderwerp: Werkwijze klachtenafhandeling bij de drie decentralisaties 

 
 

In de vergadering van het presidium van 6 november 2014 is besloten over de wijze waarop om kan 
worden gegaan met klachten dan wel signalen op het gebied van de drie decentralisaties in het Sociaal 
Domein. 
 
Afgesproken is dat met ingang van januari 2015 de raad eenmaal per maand (afhankelijk van het 
vergaderschema), voorafgaand aan de raadsvergadering van 18.30 uur tot 19.00 uur een ieder de 
gelegenheid biedt zijn of haar opmerkingen en suggesties over de onderwerpen van de drie 
decentralisaties naar voren te brengen. Via een persbericht is dit initiatief onder de aandacht gebracht bij 
de media. Dit heeft onder andere geleid tot een artikel op Den Helder Actueel in januari 2015. Tevens is 
hierover op 27 januari 2015 een artikel op de website geplaatst en zijn voorafgaand aan de data dat de 
kraam geplaatst werd berichtgevingen bij de agenda van Helderberaad in het Helders Weekblad geplaatst.  
 
In het eerste halfjaar van 2015 is de ‘3-D kraam’ vier maal geplaatst; dit heeft geleid tot drie meldingen. 
Deze meldingen zijn teruggekoppeld aan het college en volgens de afgesproken procedure door het 
college afgehandeld (zie raadsinformatiebrief (RI15.0100).  
 
In de vergadering van het presidium van 31 augustus 2015 is afgesproken de klachtenafhandeling op te 
schorten en dit, ondanks het geringe aantal meldingen, vanaf januari 2016 weer op te pakken. De ‘3-D 
kraam’ is vervolgens voorafgaand aan de raadsvergaderingen van 15 februari, 4 april, 23 mei en 11 juli 
geplaatst.  
 
Voor alle data geldt voorafgaand aan de data dat de ‘3-D kraam’ geplaatst werd berichtgevingen bij de 
agenda van Helderberaad in het Helders Weekblad zijn geplaatst. Daarnaast is er twee keer expliciet 
aandacht geweest voor de ‘3-D kraam’ (15 februari en 11 juli)  in het huis aan huis verspreide 
‘Raadsbreed’.    
 
Het aantal meldingen is al volgt: 
15 februari 0 meldingen 
4 april  0 meldingen (wel 2 meldingen over andere zaken dan de decentralisaties) 
23 mei  1 melding (direct afgedaan) 
11 juli   0 meldingen (wel 2 meldingen over ander zaken dan de decentralisaties) 
 
Er is dus 1 melding (23 mei 2016) geweest met betrekking tot de decentralisaties. Deze melding betrof een 
individuele vraag over het digitaal aanleveren van zorgcontracten. De vraag is direct beantwoord.   
 
De overige 4 meldingen waren niet aan de drie decentralisaties gerelateerd. Deze zijn overigens allemaal 
afgehandeld (of door het raadslid zelf op de betreffende avond of ambtelijk). 
 
De gedachte om de ‘3-D kraam’ vanaf januari 2016 weer te plaatsen was het vermoeden dat het geringe 
aantal meldingen van het eerste halfjaar van 2015 (3 meldingen) te maken had met het feit dat de 
relevante wetgeving pas sinds januari 2015 van kracht was waarbij nog niet alle mogelijke gevolgen en 
problemen bij de burgers bekend waren. Het aantal meldingen over het eerste halfjaar van 2016 blijft 
echter ook minimaal. 
 
Gezien het geringe aantal meldingen over de beide periodes kan geconstateerd worden dat er geen 
behoefte bestaat aan de geboden klachtenafhandeling.        
 

Op grond van bovenstaande wordt het presidium voorgesteld de klachtenafhandeling met 
betrekking tot de decentralisaties niet verder te continueren.  

 

 
 

 


