
 

 

 

Gemeente Hengelo 

College van B&W  

Postbus 18 

7550 AA HENGELO 

Per e-mail: raadsgriffie@hengelo.nl 

Datum: 21 februari 2022 

Betreft: Klachten van inwoners 

Geacht College, 

 

Op 21 februari schreef Tubantia een artikel met de titel ‘Hengelo koploper met klachten bij 

ombudsman’. 

 

Uit dit artikel kunnen wij concluderen dat in vergelijking met andere steden de inwoners van 

Hengelo zich niet altijd gehoord voelen na een klacht bij onze gemeente. Dat inwoners zich 

uiteindelijk moeten wenden tot de ombudsman en dat een groot deel van de klachten na 

bemiddeling van de Ombudsman uiteindelijk wel tot een oplossing hebben geleid, bevestigt 

dit helaas. 

 

Wij hebben hierover de volgende vragen. 

 

Vraag 1: Het aantal klachten van Hengelose inwoners bij de Ombudsman is het afgelopen 

jaar met 30% toegenomen. Is deze stijgende trend ook zichtbaar in het aantal klachten die 

de laatste jaren bij de gemeente Hengelo zijn gemeld? Kunt u aangeven hoeveel klachten er 

bij de gemeente in de afgelopen 5 jaar (2017 t/m 2021) zijn binnengekomen? 

 

Vraag 2: Kunt u aangeven over welke onderwerpen of domeinen de klachten gaan, en in 

welke verhouding dit is?  

 

Vraag 3: Worden telefonische en/of mondelinge klachten van inwoners ook geregistreerd 

en actief in behandeling genomen?  

 

Vraag 4: Klachten van inwoners moeten binnen zes weken worden afgehandeld en met 

uitzondering kan deze termijn met vier weken worden verlengd. Wij horen regelmatig dat 

inwoners niet tijdig antwoord krijgen op hun ingediende klacht of dat ze zelf moeten  

 



 

 

 

 

 

informeren naar de status hiervan. Kunt u aangeven hoeveel procent van de vragen niet 

binnen de termijn van vier weken zijn beantwoord? 

 

Vraag 5: Een bekend spreekwoord is: ‘Van fouten moet je leren’. Wat gaat het college doen 

om het aantal klachten die doorgestuurd worden naar de Ombudsman te verminderen? 

Evalueert u ook de behandeling van deze klachten, als de inwoners na bemiddeling van de 

Ombudsman alsnog in het gelijk worden gesteld? En voert u ook een tevredenheids-

onderzoek uit na het afhandelen van een klacht? Zo ja, wat zijn dan de aandachtspunten?  

Zo nee, bent u bereid dit in te stellen, zodat er geleerd kan worden van de waardevolle 

feedback die inwoners u kunnen geven bij de afhandeling van toekomstige klachten? 

 

Steeds vaker horen wij van inwoners dat ze zich niet altijd gehoord voelen en dat er een 

gebrek is aan inlevingsvermogen, bij de behandeling van hun klacht. Er ontstaat letterlijk 

een kloof tussen onze inwoners en de gemeente, terwijl de gemeente zich juist 

dienstverlenend moet opstellen. Veel inwoners zijn het vertrouwen in de landelijke overheid 

de laatste jaren al verloren, maar laten wij als gemeente ervoor zorgen dat wij er wél zijn 

voor onze inwoners. 

 

Wij kijken uit naar uw antwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Han Daals  

BurgerBelangen Hengelo 


