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M. Knigge

Datum
15 oktober 2018

Bijlage(n)
-

Onderwerp
Uw klacht over de gemeente Staphorst d.d. 20 september 2018

Geachte heer,
Op 20 september jl. ontvingen wij uw klacht over de gemeente Staphorst.
De klacht heeft betrekking op het weghalen van drie betonplaten. Deze had u in de berm
gelegd bij een door u gehuurd perceel. Het was uw bedoeling om hier een compostbak van te
maken. Na het ontvangen van een melding heeft de gemeente deze betonplaten laten
weghalen en laten vernietigen
U vindt dat de gemeente moeite had moeten doen om te achterhalen van wie deze
betonplaten waren. Volgens u is het in Staphorst algemeen gebruik is om de berm tijdelijk voor
opslag te gebruiken. U bent van mening dat het in een kleine gemeente als Staphorst, waar
communicatie hoog in het vaandel staat, een kleine moeite is om navraag te doen van wie het
perceel is en vervolgens de eigenaar te vragen wat er met de opgeslagen materialen gaat
gebeuren.
U geeft aan dat deze werkwijze in een ander geval wel door de gemeente is gevolgd. In dat
geval werd volgens u een brief gestuurd voordat er actie werd ondernomen. Op 22 mei 2018
heeft u een klacht ingediend bij de gemeente Staphorst. Uw klacht is door de gemeente
behandeld. U heeft op 22 juni 2018 een klachtafhandelingsbrief ontvangen waarin de
gemeente oordeelt dat de klacht niet gegrond is en uw schadeclaim van € 500,- wordt
afgewezen.
Wij hebben telefonisch contact gehad met zowel u als de gemeente. Alles overwegende
hebben wij besloten geen verder onderzoek te doen.
De OO kan geen oordeel geven over de afwijzing van uw verzoek om schadevergoeding aan de
gemeente. Daartoe is alleen de rechter bevoegd.
Verder constateren wij op basis van de informatie waarover wij beschikken, waaronder de
klachtafhandelingsbrief d.d. 22 juni jl., dat de gemeente heeft gehandeld conform haar
gebruikelijke werkwijze: zaken die onbeheerd in de openbare ruimte worden aangetroffen,
worden verwijderd.
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Aanbeveling gemeente
Wij vinden overigens wel dat van een gemeente met een omvang van Staphorst, mag worden
verwacht dat zij in gevallen als deze wel een poging doet de eigenaar van onbeheerde zaken in
de openbare ruimte te achterhalen voordat deze worden weggehaald. Wij doen de gemeente
dan ook de aanbeveling om dit in overweging te nemen.
Met deze brief sluit de ombudscommissie uw dossier. Een kopie van deze brief sturen wij naar
de gemeente Staphorst.

Met vriendelijke groet,
Overijsselse Ombudscommissie

P. Jansen, voorzitter

mw. M. Knigge, onderzoeker/rapporteur

