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Geachte heer Blokhuizen,

Op27 maart 20L9 hebben wij uw brief ontvangen. ln reactie daarop berichten wij u als volgt.

Na bestudering van de klacht zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij niet bevoegd zijn deze klacht
in behandeling te nemen.
ln onze brief van 19 maart 20i-9, afhandeling klacht, staat vermeld dat wanneer u het niet eens bent
met deze beslissing, u een klacht kunt indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman Nissewaard.

Gezien hetvorenstaande hebben wij uw klacht middels bijgaande brief op grond van artikel2:3 en
hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) doorgezonden naar Gemeentelíjke
Ombudsman ter behandeling van de klacht.

ln vertrouwen u híermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

mevrouw N. ter Weeme
Klachtencoördinator gemeente Nissewaa rd
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Telefoon 14 0181 E-mail gemeente@ nissewaa rd.nl www.nissewaard.nl

na

,1,

mens dezen,



N IS S E§íAAR D

Gemeentelijke Ombudsman Nissewaard
T.a.v. mevrouw mr. A.M. Zwaneveld
Minervahuis I

De meent 106 / 4u etage
3011 JR ROTTERDAM

datum pagina aantal bijlagen

1 april 2019 1 van 1

uw kenmerk ons kenmerk afdeling

K1A.19.0092.001 JBZ

Geachte heer /mevrouw,

Bijgaand treft u aan het klaagschriftvan de heerA.B. Blokhuizen, wonende te Spijkenisse.

Na bestudering van het klaagschrift zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij niet bevoegd zijn uw
klacht in behandeling te nemen. Bij brief van 19 maart 2019 is de klacht conform de formele
procedure bijons afgehandeld. In deze brief stond vermeld dat wanneer de heer Blokhuizen het niet
eens is met de beslissing, er een klacht ingediend kan worden bij de Gemeentelijke Ombudsman.

Gezien het vorenstaande zenden wij de klacht door op grond van artikel 2:3 en hoofdstuk 9 van de
Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk 9 aan u ter behandeling van de klacht, zulks onder
gelijktijdige mededeling híervan aan de heerA.B. Blokhuizen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,
namens dezen,

mevrouw N. ter Weeme
Klachtencoördinator gemeente Nissewaa rd
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