Blad
1 van 2

Mevrouw X

Ons kenmerk
2016 021

Contactpersoon
P. Weggemans

Datum
6-4-2016

Bijlage(n)
geen

Onderwerp
Reactie op uw klacht
Geachte mevrouw X,
Op 20 januari 2016, ontvingen wij uw klacht over de gemeente Twenterand.
In december 2015, na een eerste klacht van u, heeft mevrouw Weggemans telefonisch contact
met u gehad en is uw klacht voor behandeling in eerste aanleg doorgestuurd naar de
gemeente. Nadat u de klachtafhandelingsbrief d.d. 12 januari 2016, van de gemeente heeft
ontvangen, heeft u zich opnieuw tot ons gewend.
We hebben op woensdag 23 maart met u en de gemeente in het gemeentehuis van
Vriezenveen om de tafel gezeten en gesproken over uw klacht.
Tijdens dit gesprek heeft u aangegeven dat het voor u belangrijk is dat er duidelijkheid komt of
u lichamelijk en psychisch in staat bent om geheel of gedeeltelijk aan de arbeidsverplichtingen
te voldoen. U heeft tijdens het gesprek aangegeven dat u fibromyalgie en longklachten heeft
en ook depressieve klachten. U wilt en kunt niet meewerken aan de door de gemeente
aangeboden cursus via traject “Startpunt”, zo zei u.
Van de kant van de gemeente is bij het gesprek aangegeven dat de cursus mede bedoeld is om
te beoordelen of u in staat moet worden geacht arbeid te verrichten. Een uitkomst van de
cursus zou kunnen zijn dat er een medisch advies wordt ingewonnen.
Tijdens het gesprek is door de gemeente, bij monde van de teamleider aangeboden om op
korte termijn een medisch advies aan te vragen. U hoeft dan niet eerst deel te nemen aan de
cursus, maar bij uitzondering wordt uw medische situatie vooraf beoordeeld.
U heeft aangegeven hier graag gebruik van te willen maken.
Afgesproken is derhalve dat op zo kort mogelijke termijn een medisch onderzoek wordt
aangevraagd, waarbij de lichamelijke en psychische beperkingen van u in beeld worden
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gebracht en wordt beoordeeld of u en, zo ja, in hoeverre u in staat bent om aan de
arbeidsverplichtingen te voldoen.
Wij hebben u verder kort geïnformeerd over de mogelijkheden van het eventueel bezwaar
maken tegen het besluit dat genomen zal worden naar aanleiding van de medische keuring.
U hebt aangegeven dat met het maken van deze afspraken aan uw klacht tegemoet is
gekomen en dat een verdere formele behandeling niet nodig is.
Met deze brief sluiten wij uw dossier.
Een kopie van deze brief sturen wij naar het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Twenterand.

Met vriendelijke groet,
Overijsselse Ombudscommissie

P. Jansen, voorzitter
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