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Geachte heer Blokhuizen,

I

Naar aanleiding van de klacht die wij van u op 4 januari 2019 hebben ontvangen, is de
werkgeverscommissie momenteel bezig een advies aan het college van burgemeester en wethouders
op-t" stellen. Dit advies betreft de afhandeling van uw klacht door het college. ln het advies zijn ook
de additionele klachten opgenomen die u in uw brief van 8 februari2019 aan de gemeente kenbaar
heeft gemaakt.

Op grond van

artikel 9:l-1van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de behandeltermijn van
de klacht met vier weken verdaagd. Zodra de werkgeverscommissie haar advies heeft afgerond zal
het college op basis daarvan een beslissing nemen. Die beslissing wordt vervolgens aan u bekend
gemaakt. Daarbij zal een afschrift van het advies van de werkgeverscommissie zijn gevoegd.

ln uw brief van 8 februari 2019 meldt u niet alleen de additionele klachten, u doet tevens een
verzoek tot wijziging in de samenstelling van de werkgeverscommissie. Op grond van artikel 6 van de
lnterne Klachtenregeling voorziet de werkgeverscommissie zelf in vervanging, in het geval de te
behandelen klacht gericht is tegen de voorzitter van de gemeenteraad of een lid/leden van de
werkgeverscommissie. De huidige klacht is niet tegen deze personen gericht. De samenstelling van
de we rkgeversco m m issie blijft d a a rom o ngewijzigd.

|

Telefonisch heeft u tot slot de vraag gesteld welke stukken, die betrekking hebben op de behandeling
,rn ,* klacht, mogen worden gepubliceerd. Wij-merken daarover in de eerste plaats op dat u ten
aanzien van de omgang met (overheids-)informatie de wettelijke regels in acht hebt te nemen.
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Voorts merken wij op dat ten aanzien van de op uw klacht betrekking hebbende stukken geen
geheimhouding rust. Wij gaan ervan uit hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nissewaard,
namens dezen,

mevrouw A.J. Houdijk - de Vries
Klachtencoördinator gemeente Nissewaard
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