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Inleiding 
 

In het Rekenkameronderzoek d.d. 13 oktober 2020 naar de infrastructuur van klachtbehandeling 
staat een aantal aanbevelingen. Eén daarvan is dat er tweemaal per jaar een overzicht van de 
klachten ter kennisname naar de raad wordt verzonden. 
Hierbij het eerste periodieke overzicht (eerste halfjaar 2021) voor de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dit overzicht bevat de klachten die in 2021 zijn afgehandeld 
tussen 1 januari en 1 juli 2021 door werkorganisatie de BUCH. Er wordt een vergelijking 
gemaakt met dezelfde periode in 2020. 

 
De klachten worden onderverdeeld per domein. Er wordt ingezoomd op gegronde klachten.  
 
Bij geringe verschillen wordt er geen verklaring gegeven. Bestuurlijke klachten worden apart 

verantwoord via gemeentelijke jaarverslagen en maken geen deel uit van deze rapportage. 
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Klachten  
Klachten kunnen betrekking hebben op de volgende aspecten: 
 

Bejegening Als de indiener van de klacht vindt dat een medewerker van 
de gemeente zich onbehoorlijk heeft gedragen.  

Geen reactie of geen tijdige 
reactie 

De inwoner/ondernemer krijgt géén of een te late reactie.  
 

Werkwijze Een procedure is niet op de juiste manier uitgevoerd of er is 
verkeerde/onvolledige informatie verstrekt. 
 

Combinatie van 
onderwerpen 

Een combinatie van de hierboven genoemde onderwerpen.  

 
Sommige klachten die via het klachtenformulier worden aangemeld, voldoen niet aan de 
criteria om als klacht (genoemd in de klachtenregelingen) in behandeling te nemen.  
Bijvoorbeeld een klacht over: beleid, regelgeving, een besluit, geleden schade, een melding 
openbare ruimte. 
 
De inwoner wordt hier persoonlijk over geïnformeerd en er wordt uitleg gegeven waarom 
het niet in behandeling kan worden genomen als klacht. In de uitleg wordt tevens verwezen 
naar andere mogelijkheden/procedures. 
 

besluitvormingstraject 
Dit periodieke verslag wordt via MT BUCH aangeboden aan het BUCH Bestuur. Daarna 
wordt dit verslag aangeboden aan de colleges en ter kennisname doorgezonden naar de 
gemeenteraden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 
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Totaaloverzicht klachten werkorganisatie de BUCH 
 

Vergelijking aantal klachten 

 

 

Toelichting cijfers 

Het aantal ingediende klachten tussen 01 januari en 01 juli 2021 ten opzichte van dezelfde 
periode in 2020, is gestegen met 66. Het aantal gegronde klachten is met 35 
gestegen.  

141

207

97

132

2020 2021

Totaal aantal klachten 01-01 tot 01-07

Ingediend gegrond
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Gegronde klachten op onderwerp 

 
 
Stijging categorie werkwijze 
Dit is (grotendeels) te herleiden naar het domein Beheer Openbare Ruimte, team Afval +22  
  
Stijging categorie bejegening 
De stijging in categorie bejegening is (grotendeels) te herleiden naar het domein BOR, team 
Gemeentelijke eigendommen +10. Een van de coronamaatregelen was de invoering van 
betaalpalen bij de pont van Akersloot. Een combinatie van het ontbreken van bebording, de 
inrichting en plaatsing van de betaalpalen resulteert regelmatig in spanningen tussen 
bezoekers en de schippers. Technische verbeteringen en gedragingen zijn besproken en 
daarover zijn afspraken gemaakt. Kleine technische verbeteringen zijn uitgevoerd. Grotere 
aanpassingen staan in de planning voor het tweede kwartaal 2022. Van één schipper is 
afscheid genomen naar aanleiding van meerdere incidenten. 
 
Externe partijen en Meldingen Openbare Ruimte / FIXI 
In de eerste helft van 2020 werden 24 klachten ingediend die bedoeld waren voor externe 
partijen of bedoeld waren als klacht/melding openbare ruimte. In dezelfde periode in 2021 
waren dit er 80. Een flinke stijging. Gebleken is dat het soms onvoldoende duidelijk is waar 
de knop “melding” voor staat op de website. In september 2021 wordt een nieuw (e-
formulier) systeem ingericht. Daarbij wordt duidelijk verwezen naar het juiste kanaal. 
 
De externe klachten zijn doorverwezen/doorgezonden en waar nodig heeft er bemiddeling 
plaatsgevonden door de klachtencoördinator wanneer er een beroep werd gedaan op de 
gemeente als eindverantwoordelijke. Dit aantal maakt geen deel uit van het totaal aantal 
aangemelde klachten. 
 
De klachten die bedoeld waren voor de openbare ruimte zijn omgeboekt naar het systeem 
FIXI. De inwoner is hierover persoonlijk geïnformeerd en er wordt verwezen naar het juiste 
kanaal voor toekomstige meldingen. 

7
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Bejegening Geen reactie Werkwijze Combinatie
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Managementsamenvatting 
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Gegronde klachten per domein  

Inwoners en Ondernemers 

 

 

Beheer Openbare Ruimte 

 

De stijging had te maken met de uitrol van het grondstoffenplan in 2020 voor de gemeenten 
Uitgeest, Castricum en Heiloo (UCH). Dit was een veelomvattende operatie waar iedere 
inwoner binnen UCH mee te maken heeft gehad. De afwikkeling van dit project liep nog 
door in 2021. Denk hierbij aan de communicatie rondom het omwisselen en het plaatsen 
van containers. 
 

31

24

eerste halfjaar 2020 eerste halfjaar 2021

Inwoners & Ondernemers

gegrond

36

78

eerste halfjaar 2020 eerste halfjaar 2021

Beheer Openbare Ruimte

gegrond
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Samenleven 

 

 

Als oorzaak voor de stijging wordt verwezen naar het effect van corona op inwoners. Het effect van 

corona op de organisatie. Veel digitale ontmoetingen met inwoners in plaats van fysiek, inzetten van 

beheersmaatregelen voor het sociaal domein en andere ontwikkelingen heeft effect op het aantal 

klachten.  

Ruimtelijke Ontwikkeling 

 

Er waren minder klachten over de reactietermijn en bejegening bij het domein Ruimtelijke 

Ontwikkeling.  

 

6
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Samenleven

gegrond
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Ruimtelijke Ontwikkeling

gegrond



                                                                                                            

9 
 

Bedrijfsvoering 

 

 

Gegronde klachten per gemeente 

Gemeente Bergen 

 

 
Er zijn minder klachten binnen gekomen over voorlichting en gevolgde procedures bij het domein 
Inwoners & Ondernemers. Dit is te herleiden naar meer ervaring op de werkvloer en een stabielere 
bezetting t.o.v. dezelfde periode in 2020. 
 

1 2

2020 2021
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Er waren minder klachten over de reactietermijn en bejegening bij het domein Ruimtelijke 
Ontwikkeling. De afname bejegening is te herleiden naar de inzet van een nieuwe organisatie die 
o.a. handhavingstaken uitvoert. Minder overschrijding van termijnen is wellicht te herleiden naar het 
ingevoerde systeem voor terugbelverzoeken. Dit systeem biedt meer overzicht en mogelijkheden 
voor rappellering. 
 

Gemeente Uitgeest 

 

De stijging bij het domein Beheer Openbare Ruimte is te herleiden naar het team Afval en had te 
maken met de uitrol van het grondstoffenplan. 
 

Gemeente Castricum 
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De stijging bij het domein Beheer Openbare Ruimte is grotendeels te herleiden naar het team Afval 
en Beheer Gemeentelijke Eigendommen. Dit had te maken met de uitrol van het grondstoffenplan 
en de perikelen rondom de pont in Akersloot. 
 
Bij sommige verzoeken is niet op tijd gereageerd dit heeft geleid tot een stijging bij het domein 
Inwoners & Ondernemers. Hier is geen expliciete verklaring voor. Het zaaksysteem zal hier een 
verbetering in kunnen aanbrengen wegens meer mogelijkheden om te signaleren en te rappelleren. 
 

Gemeente Heiloo 

 

De daling bij het domein Inwoners & Ondernemers is te herleiden naar verbeteringen op de website.  

Er waren iets meer klachten over afval, maar daartegenover minder klachten over de reactietermijn 

bij het team Beheer Openbare Ruimte. Derhalve is er toch een daling te zien bij het domein BOR. 

Aanbevelingen 
Klachten in de categorie bejegening 
 “Waar gewerkt wordt vallen spaanders”. Een stijging in de categorie bejegening is echter niet 
wenselijk.  
Indien een inwoner een medewerker benadert met ontoelaatbaar taalgebruik, dan is het niet de 
bedoeling dat de medewerker hetzelfde taalgebruik retour uit. Het gesprek op een nette en 
respectvolle wijze beëindigen en de grenzen daarbij aangeven is wel de manier. 
 
Aanbevelingen; 

 medewerkers die betrokken zijn bij een gegronde klacht over het gedrag, de training 
hostmanship en mentale weerbaarheid bij agressie laten volgen. Bij de aanstelling van 
nieuwe medewerkers met veel klantcontacten dit onderdeel maken van het 
introductieprogramma; 

 de bejegeningsklachten met voorrang behandelen door de klachtbehandelaar en zo spoedig 
mogelijk, in ieder geval binnen twee weken, uitsluitsel geven aan de indiener van de klacht.  
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Klachten in de categorie werkwijze 
Regelmatig komen er klachten/meldingen binnen over het ontbreken van participatie. Bij sommige 
uitvoerende taken is het niet verplicht de inwoner te informeren en wordt de participatie soms niet 
proactief opgezocht.  
 
Aanbevelingen;  

 de inwoners en ondernemers blijven informeren als de uitvoering van werkzaamheden een 
impact heeft op de leefomgeving en reacties zou kunnen opleveren. Denk hierbij aan het 
kappen van bomen, het plaatsen van laadpalen, wegwerkzaamheden, etc. 

 werkzaamheden publiceren in de gemeentekrant, website, bewonersbrieven versturen en 
het Participatieloket inzetten.  

 de collega’s betrekken/informeren die bij de uitvoering ook te maken kunnen krijgen met 
vragen/klachten. Denk hierbij aan het klantcontactcentrum, team Communicatie de 
klachtencoördinator. 

 
Klachten over het niet of te laat reageren 
Nog te vaak wordt er laat of niet gereageerd op terugbelverzoeken/ e-mailberichten of schriftelijke 
correspondentie.  
 
Aanbeveling;  
om overzichten van terugbelverzoeken meer te monitoren en hier sturing aan te geven richting 
de teammanagers;  

medewerkers die terugbelverzoeken te vaak niet op tijd afhandelen, een maatwerk instructie te 
geven om inwoners en ondernemers méér mee te nemen richting een antwoord, in contact te 
blijven. Dit gebeurt soms onvoldoende.  
 
Het zaaksysteem DECOS wordt in het vierde kwartaal 2021 ingevoerd en kan bij dit onderwerp een 
goede oplossing bieden om afdoeningstermijnen beter te monitoren. 
 
 
  
 
  
  
 


