
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 

Geacht klachtencoördinator,  

 
Ondergetekende, Alfred B Blokhuizen, geb 17-03-1955, wil navolgende klacht behandeld zien worden. 
 
Op 29 november 2018 deed het College van B&W in een openbare vergadering van de commissie Sociaal 
Domein de volgende uitspraak, op een vraag vanuit de Gemeenteraad waarom het College niet wenste samen te 
werken met mij bij het verbeteren van de werkwijze bij de afdeling Voorne Putten Werkt:  
 
“Ja dat is eigenlijke een simpele situatie. We hadden met elkaar de afspraak om het gesprek aan te gaan hoe we 
met elkaar de organisatie beter konden maken, alleen bleek tijdens het 2e kennismakingsgesprek dat bij Voorne-
Putten Werkt gevoerd werd dat er op de website een aantal zaken stonden waarin ook gegevens van onze 
medewerkers werden gedeeld. En juist in het kader van hoe gaan we om met persoonsinformatie om die reden 
besloten de samenwerking, nou ja de basis van het vertrouwen daarin weg was om verder samen te werken. 
Eigenlijk is dat de motivatie waarom wij daar mee hebben gezegd dat het beter is daarmee niet mee verder te 
gaan.” 
 
Ik bestrijd ten zeerste deze lezing en heb het College op 3 december 2018 schriftelijk om rectificatie gevraagd. In 
een brief van 11 december 2018 geeft het College, ongemotiveerd, aan dit niet te willen doen. Dit terwijl de 
uitlatingen onjuist en schadelijk voor mij zijn. In bijlagen vindt u beide brieven. Er zijn ook gespreksnotities 
gemaakt door een observator tijdens een bijeenkomst met Wethouder Bal, gemeentesecretaris Marc Weerts en 
directeur VPW Patrick van Uitert op 1 oktober 2018, waaruit blijkt dat de uitlatingen van het College niet stroken 
met de werkelijkheid. Deze notities zend ik niet mee, omdat er veel vertrouwelijke informatie in staat die geen 
verband houden met deze uitlatingen. Ik ben wel bereid in een persoonlijk gesprek e.e.a. te laten inzien. Ook in 
andere correspondentie over dit onderwerp rept men niet over vermeende privacy schendingen, waardoor er een 
vertrouwensbreuk zou zijn ontstaan. Opmerkelijk: het College bestrijdt niet mijn schriftelijk aangedragen 
standpunt indezen, terwijl men die gelegenheid wel heeft gekregen in de brieven die volgden op mijn lezing van 
de gebeurtenissen. 
 
Ik ervaar de weigering eigenlijk als een onrechtmatige handeling, dan wel een daad in strijd met algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur en verwacht rectificatie. Dat men dat ongemotiveerd niet wil doen is 
beklagenswaardig. Deze klacht voldoet overigens aan de voorwaarden van de klachtenregeling van de Gemeente 
Nissewaard. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
A.B. Blokhuizen 
 
Bijlagen: 
Brief aan het College 3 december 2018 
Antwoord College 11 december 2018 
Brief van directie Bewonerszaken 19 november 2018 
Antwoord op brief directie Bewonerszaken 4 december 2018 
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