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De heer H.

Ons kenmerk
2017 048

Contactpersoon
P. Weggemans

Datum
8 mei 2017

Bijlage(n)

Onderwerp
Uw klacht over de gemeente Twenterand.
Geachte heer H.,
Op 6 april 2017 ontvingen wij uw klacht met bijlagen over de gemeente Twenterand (verder
gemeente).
Naar aanleiding van uw klacht heeft mevrouw Weggemans telefonisch contact met u
opgenomen. U heeft aan de telefoon toegelicht dat het gaat om een langdurige kwestie.
Mevrouw Weggemans heeft u gevraagd waarom de klacht nu pas bij ons is ingediend, nadat
de gemeente op 25 augustus 2015 de klacht al heeft afgehandeld. U gaf aan dat deze kwestie
voor u nog actueel is en dat er in het laatste jaar ook nog contact over is geweest met de
gemeente.
Wij hebben vervolgens bij de gemeente gevraagd om informatie over de contacten die hebben
plaatsgevonden met u in het afgelopen jaar, na afhandeling van de klacht door de gemeente.
De gemeente heeft ons een afschrift gestuurd van een brief van 11 november 2016, waarin
wordt ingegaan op uw schrijven van 7 oktober 2016. Uit de brief van de gemeente blijkt dat u
gevraagd heeft aan mevrouw A. om in een gesprek tot een bevredigende oplossing te komen
inzake de door u betaalde dwangsom naar aanleiding van het dwangsombesluit van 11 maart
2004. U heeft in 2010 met mevrouw A. een telefoongesprek gevoerd, waarin zij zou hebben
aangegeven niets meer voor u te kunnen doen omdat ze geen wethouder meer was. Volgens
de brief heeft u dit zodanig geïnterpreteerd, dat zij, wanneer ze nog wethouder was geweest,
wel iets voor u had kunnen betekenen. Mevrouw A. onderschrijft deze interpretatie niet en
heeft aangegeven geen gesprek meer te zullen aangaan.
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Uit onder meer de klachtafhandelingsbrief maken we op dat de kwestie is begonnen in 2004
met het genoemde dwangsombesluit. U heeft tegen dit besluit een verzetsprocedure gevoerd
bij de rechtbank en het Gerechtshof (tegen de inning), alsmede een klachtprocedure bij de
Commissaris van de Koning(in) en u heeft drie verzoeken gedaan om teruggave van de
verbeurde en geïnde dwangsom. U heeft geen bezwaar en beroep aangetekend tegen het
dwangsombesluit.
Bij brief van 14 juli 2010 hebt u verzocht om de geïnde dwangsom terug te betalen. Hier heeft
de gemeente gemotiveerd, afwijzend, op gereageerd.
In 2014 hebt u hiertoe een nieuw verzoek gedaan, dat door de gemeente onder verwijzing
naar de motivering van de brief uit 2010 is afgewezen. De klacht die u in februari 2015 bij de
gemeente indiende, had ook weer dezelfde strekking. U verwees bij deze klacht naar volgens u
vergelijkbare gevallen, waarmee u een beroep doet op het gelijkheidsbeginsel.
In de klachtafhandelingsbrief van de gemeente van 25 augustus 2015, waarin uitgebreid wordt
ingegaan op de kwestie, wordt geconcludeerd, dat er niet onbehoorlijk is gehandeld door de
gemeente: “Met deze kwalificatie geven we aan dat wij naar ons oordeel juist hebben
gehandeld, maar dat het voor u een moeilijk te accepteren resultaat blijft.”
De klacht die u hebt ingediend bij de Overijsselse Ombudsman motiveert u door de brieven bij
te voegen die u in 2014 en 2015 aan de gemeente heeft gestuurd, alsmede de
klachtafhandelingsbrief van de gemeente.
Op grond van artikel 9:24 van de Algemene wet bestuursrecht zijn wij niet verplicht een klacht
te onderzoeken als de klacht later dan een jaar wordt ingediend, nadat de interne
klachtbehandeling is beëindigd. Wij concluderen dat uw grieven al zijn ontstaan in 2004, met
het nemen van de dwangsombeschikking en hierop volgend de inning daarvan. Vervolgens
heeft u op verschillende momenten opnieuw aandacht gevraagd voor uw zaak bij de
gemeente. De gemeente heeft de klacht in 2015 in behandeling genomen en een uitgebreid
gemotiveerde klachtafhandelingsbrief aan u gestuurd. Op basis van deze feiten hebben wij
besloten uw klacht niet verder te onderzoeken.
Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u een teleurstelling is, maar wij zien, gelet op de
hiervoor geschetste lange voorgeschiedenis, geen aanleiding om in dit geval af te wijken van
de in de wet genoemde termijn van een jaar.
Met deze brief sluiten wij dan ook uw dossier.
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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

mw. mr. P. Weggemans, onderzoeker/rapporteur

