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Onderwerp 
uw klacht 

Geachte heer E, 
 
Uit uw schrijven van 31 mei jl. maken wij op dat uw klacht voortkomt uit de sommatie die u 
kreeg van vereniging X Zwolle om te betalen. U schrijft dat de vereniging de gemeente Zwolle 
heeft ingeschakeld om bij niet betalen uw boot te laten weghalen. U heeft bij uw schrijven een 
sticker “Waarschuwing toepassing bestuursdwang” gevoegd met niet goed leesbare datum. 
Ook voegde u nog een document bij van de vereniging “waarschuwing toepassing bestuur(?) 
botencommissie”. Volgens u is dit laatste document van voor 2007 en had dit, zo maken wij op 
uit uw verhaal, door de vereniging niet gebruikt mogen worden om de gemeente te verzoeken 
bestuursdwang uit te oefenen.  
 
Over bovenstaande diende u een klacht in bij de gemeente Zwolle. U vindt dat de gemeente 
Zwolle aangifte dient te doen. De gemeente kwam tot de conclusie dat er geen sprake is van 
een klacht in de zin van het klachtrecht, maar van een meningsverschil over het wel of geen 
aangifte doen. De gemeente verwees u naar de Overijsselse Ombudsman.  
 
De ombudscommissie overweegt dat de beslissing van de gemeente om niet te voldoen aan 
uw verzoek inzake het doen van aangifte jegens de vereniging X Zwolle geen gedraging is in de 
zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat de gemeente op juiste gronden uw 
klacht niet verder in behandeling heeft genomen. Daarmee is uw klacht bij de Overijsselse 
Ombudsman ongegrond.  

Met deze brief wordt uw dossier gesloten. Een kopie van deze brief wordt gestuurd naar de 
gemeente Zwolle. 
 
Met vriendelijke groet, 

Overijsselse Ombudscommissie 
 
 
Drs. L. Bezemer, voorzitter       mw. mr. A.D. van Zeben, onderzoeker/rapporteur 


