
GEMEENTE

N IS S E§TAAR D

Aan de heer A.B. Blokhuizen

Marga Klompéstraat 47

3207 DD SPIJKENISSE

datum

1-9 maart 2019

uw kenmerk

pagi na

1- van 2

afdeling

Juridische en Bestuurlijke Zaken

betreft

Afhandeling klacht

behandelaar

Tea m Rechtsbescherming

ons kenmerk

aantal bljlagen

div.

Geachte heer Blokhuizen,

Bij brief van 4 januarijl. hebt u een schriftelijke klachtoverons college ingediend. lngevolge onze

lnterne Klachtregeling heeft de Werkgeverscommissie van de gemeenteraad uw klacht behandeld en

daarover een advies uitgebracht. Bijgevoegd treft u het advies van de werkgeverscommissie aan. Ook

treft u de verslagen van de hoorzittingen aan.

Een klacht over ons college wordt door ons afgedaan op basis van het advies van de

werkgeverscommissie. ln deze brief leest u hoe wij op uw klacht hebben beslist.

ln onze vergadering van l-9 maart jl. hebben wij besloten het advies van de werkgeverscommissie

integraal over te nemen. Dat betekent dat wij uw klachten, met uitzondering van onderdeel 3,

ongegrond verklaren. Ten aanzien van het gegronde onderdeell hebben wij besloten de motivering

als volgt aan te vullen. ln de brief van 11 december 2018 hebben wij opgemerkt geen rectificatie

richting volksvertegenwoordigers te sturen, omdat wij daarvoor geen aanleiding zagen. De reden

hiervoor was gelegen in het feit dat het voor ons college zonneklaar was dat u persoonsgegevens via

uw website hebt verwerkt, hetgeen in strijd is met de AVG. Dat gegeven, waarvan ons college dus

overtuigd was, noopte niet tot het rectificeren van iets: er viel niets te rectificeren.

Tot slot reageren wij in deze brief op uw schrijven van 9 maart 2019. ln die brief maakt u bezwaar

tegen de behandelwíjze van de aanvullende klachten van 8 februari 2019 en tegen de samenstelling

van de werkgeverscommissie. Verder verzoekt u in het bezit te komen van de geluidsopname van de

hoorzitting van 7 februari2O!9.

1 
De werkgeverscommissie spreekt in haar advies abusievelijk over de brief van 9 januari 2019. Dit moet zijn: de brief van 11 december

2018.
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Wij merken op dat uw aanvullende klachten door de werkgeverscommissie zijn meegenomen en

behandeld. Bovendien heeft de commissie hierover een advies uitgebracht. Tenslotte hebben wij ook

die aanvullende klachten afgedaan en hebt u daar een oordeel over ontvangen. Ten aanzien van de

samenstelling van de werkgeverscommissie stellen wij vast dat deze een vaste samenstelling kent.

Onze klachtenregeling bepaalt dat deze commissie klachten over ons college behandelt met dus de

bemensing zoals die is. Wat betreft de geluidsopname wordt opgemerkt dat deze niet aan u wordt

verstrekt. U ontvangt een verslag van de hoorzitting.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. lndien u het niet eens bent met

deze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman Nissewaard, te weten

mevrouw mr. A.M. Zwaneveld, Minervahuis l, 3011JR Rotterdam.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nissewaa

De secretpris, de burge;neest-er,

mr. F. van

Postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres Raadhuislaan LO6,32OL EL Spijkenisse

Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@nissewaard.nl www nissewaard.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

