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PERKOERIER24.3.2011
Vereniging
"Behoudde parel,'
T.a.v.de voorzitter,
de heerA. Vollenberg
Winterheide
3
5971GD GRUBBENVORST
datum: 24 maaftzo11

ons kenmerk:11/0006545

uw brleÍ van: 24 november2009
-4779377
door*iesnr.: OT7

uw kenmerk 2009/BdP/00069.
behand€lddoor: M. Rongen

billage: 2

ondenilerp: Beslissing
op uw klaagschrift
d.d.24 november2OOg.

GeachteheerVollenberg,
Bij briefvan24 november2009,dooronsontvang
en op 27 november2009,maalctu namensverenigingBehoud
de Parel(hierna:Behoudde Parel)bezwaartegende wijzewaarop,onderverantwoordelijkheid
van hetcollege,
op basisvan de doorde GGDLimburg-Noord
opgemaakte
gezondheidseffectscreening
aangaande
het Nieuw
GemengdBedrijf(NGB)in het LOGWitveldweg,
onvolledige
en onjuisteinformatie
is verstrektaande burgers
van Horstaan de Maas.
Advies onaÍhankelijkecommissie Bêzwaarschriftenen Klachten
Bij briefvan 14 december2009hebbenwij u medegedeeld
het bezwaarnietontvankelijkte achten.Voorzover
uw briefvan 24 november2009kanwordenaangemerktals een klacht,hebbenwij dezeter advisering
voorgelegdaan de onafhankelijke
GommissieBezwaarschriften
en Klachtenvan de gemeenteHorstaan de
Maas(hiernaverderte noemen:de commissie).
Dezecommissie
heeftonsgeadviseerd
uw klachtgedeeltelijk
gegrondte verklaren.Eenafschriftvan hetadviesvan de commissie
d.d. 13 december2010en hetverstagvan
de op 30 november2010gehoudenhoorzitting
is bijgevoegd.
De commissieheeftuit de op hetklaagschrift
betrekking
hebbendestukkenen hetverhandelde
tijdensde
hoorzitting
op 30 november2010vastgesteld
datde klachttegenhethandelenvan onscollegetweeledigis,te
weten:
1. de klachtrichtzichtegenhet nietdoorzenden
vande briefvan Behoudde Parelvan24 november2009
als klaagschrift
aande GGDen is voortsgerichttegenhet nietwijzenop de mogelijkheid
om eenklacht
in te dienenbijde GGD;
2. de klachtrichtzichtegende wijzewaaroponscollegeoveÍhet rapportvan de GGDheeft
gecommuniceerd
naarBehoudde Parel,de bevolking
van Horstaande Maasen de gemeênteraad.
Ten aanzienvan onderdeel1 van de klachtconcludeertde commissiedat er geensprakeis van verwijtbaar
gedragvan de gemeentec.q.onscollege.De commissie
adviseertonscollegede klachtop dat puntongegrond
te verklaren.
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Ten aanzienvan onderdeel2 van de klachtadviseertde commissieons collegede klachtgegrondte verklaren.
Voortsdoetde commissieeenaanbeveling
aanonscollegeom (verder)in te zettenop eenzorgvuldige,
tijdige
communicatienaarBehoudde Parelen anderebetrokkenpartijen,om zo het procesen de verhoudingtussen
onscollege,Behoudde Parelen derdente verbeteren.
Besluit
methetadviesvande commissie
en metde hieraanten grondslagliggende
Wij kunnenonsgedeeltelijk
verenigen.
Wij hebbenbeslotenom,deelsin
welkewij hierals herhaalden ingelastbeschouwen,
argumentering,
afwijkingvan het adviesvan de commissie,uw klacht,ten aanzienvan onderdeel1 ongegronden ten aanzien
- en voorzoverdie wel ontuankelijk
mochtzijn- ongegrondte verklaren.Voor
van onderdeel2 niet-ontvankelijk
verwijzenwij naarhethiernavolgende.
de aandit besluitten grondslagliggendemotivering
Motivatie
Onderscheiddientte wordengemaakttusseneen klachtjegenseen gedragingvan (ledenvan) het bestuur,
(Awb)en het bestuurlijkhandelenvan het
zoalsbedoeldin hoofdstuk9 van de Algemenewet bestuursrecht
die onderworpenzijn aan de democratische
bestuurals orgaanbinnende doorde wet gegevenbevoegdheden
hogererechtsmiddelen
openstaanzoals
controle,i.c. de gemeenteraad,
en waartegende toegankelijke,
bezwaaren beroep.
Wij stellenvast dat de klachtvan Behoudde Parelzich uitstrektoverde inhoudvan het rapporten de stelling
bevatdat wï op basisdaarvanonvolledigeen onjuisteinformatiezoudenhebbenverstrektaan de burgersvan
ziinwijvan
Horstaande Maas.Doorde inhoudvan beleidter discussiete stellenvia eenklachtprocedure,
gebruikmaaktvan dit rechtsmiddel.
Aanvullend
meningdat Behoudde Parelop dezewijzeeenoneigenlijk
verhoudingen
merkenwij daarbijop dat het beleidvan onscollegebinnende gegevenstaatkundige
onderhevig
politieke
is aan controledooren toetsingvan de gemeenteraad
aan wie ons collegebestuurlijkeen
verantwoording
aflegt.
Tenaanzienvan onderdeel1 van de klacht
Ten aanzienvan het eersteonderdeelvan de klacht,steltde commissiedat er geensprakeis van een
gedragvan onscollegeen dat om die redende klachtop dat puntongegrond
verwijtbaar
is.Wijdelendie
op datde commissiein zijnoverwegingen
achterwege
laathet
opvatting,
dochmerkendaarbijaanvullend
gegevendat Behoudde Parelbij schrijvenvan 15 oktober2009eenzijdighetvertrouwenin de portefeuillehoudeí
heeftopgezegden hierdoorheeftbijgedragenaan een verstoordecommunicatielijn.
De overwegingen
van de commissiegaanvoortsvoorbijaan het feit dat Behoudde Parelop 24 november2009
ook een uitvoerigebriefheeftgezondenaan de GGD,waarinzij gewagmaaktvan afwijkendeopvattingenten
aanzienvan de kwaliteitvan het onderzoek.De GGD handeldein opdrachtvan het gemeentebestuur
en Behoud
doorde GGDte verzoekenhetgemeentebestuur
aante biedenom
de Parelonderkentdezerechtsverhouding
met een bijgestelderapportagete komenwaarinde opmerkingenvan Behoudde Parelzijnvenruerkt.
NaaronzeopvattinggeeftBehoudde Parelhiermeeblijkgerichtte zijnop de inhoudvan de rapportage
en niet
In dat lichtbezienis het niette begrijpendatde commissie
oordeeltdatwij nader
op de wijzevan communicatie.
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onderzoekhaddenmoetendoennaarde warebeweegredenen
van Behoudde Parelnu dezezo evidentzijnen
wordenomschreven
in beidebrieven.
Tenaanzienvan onderdeel2 van de klacht
Ten aanzienvan onderdeel2 van de klachtsteltde commissievast dat "...hetcollegebij mondevanzijn
vertegenwoordigerin de hoorzittingheeft verklaardte erkennendat de communicatienaar de gemeenteraaden
klaagsterrondomhet uitbrengenvan het rapportvan de GGDniet goed is verlopenen afgestemd".
Hierbijvervolgtde commissiedat" ...zijdenshet collegetijdensde hoorzittingis aangegevendat er nog meerdere
onderzoekenzullenplaatsvinden.Geletop het feit, zo stelt de commissie,dat hetcollegeheeft aangegevendat
het eerstop basisvan een totaalbeelden de meestrecentegegevensuit de diverseonderzoekeneen definitief
besluitzal nemenaangaandehet NieuwGemengdBedrijf,is de commissievan meningdat het trekkenvan
conclusiesuit het rapport van de GGD van september2009,zoals opgenomenin het gemeentelijkepersbericht
over dit rapport,voortijdigis geweest.
Allereerstwordtvastgestelddat de commissieonderdeel2 van de klachtomschrijftals gerichttegende wijze
waarophet coffegeoverhet rapportvan de GGDheeftgecommuniceerd"naarde vereniging,de bevolkingvan
Horst aan de Maas en de gemeenteraad".
Het is opmerkelijk
en naaronsoordeelvolstrekt
onjuistdatde commissie
aan Behoudde Parel
vertegenwoordigende
bevoegdheid
toekentdoorde klachttoe te latennamensde bevolkingvan Horstaan de
Maasen de gemeenteraad.
Opmerkelijk
omdatBehoudde Pareldaartoegeenmandaatheeft.Tevensgaatde commissie
voorbijaande
staatkundige
verhoudingen
en de expliciete
wettelijkepositiedie de gemeenteraad
inneemtten opzichtevan het
handelenvan ons college.Naaronzestelligeovertuiging
wordthiermeeaan het klachtrecht
van Behoudde Parel
een bovenwettelijke
reikwijdte
en bevoegdheid
lmmers,de reikwijdte
toegekend.
van de klachtvan Behoudde
Parelkan nietverderreikendande belangenvan de ledenvan haarvereniging.
Van eendaartoestrekkende
machtiging
of mandaatis nietgebleken.
Om dezeredenachtenwij dit onderdeelvan
de klachtnietontvankelijk.
De commissieneemtin haarbeoordeling
van de omstandigheden
ten tijdevan de klachtde voortschrijdende,
ookvooronscollege,nieuweomstandigheden
mee.Hetpersbericht
datwij dedenuitgaan,is gebaseerd
op de
bestuurlijkekadersvan dat moment.De gemeenteraad
heeftals hoogstegemeentelijkbestuursorgaan
laterom .
zijnmoverende
redenenbeslotenom geenvervolgonderzoeken
te latenverrichten
doorde GGDmaarde
inmiddelslandelijkgeëntameerde
onderzoeken
overdit onderwerp
af te wachten.De gemeenteraad
heett
beslotenzich te zullenvoegennaarde uitkomstendaaruan.Ditvoortschrijdend
bestuurlijkinzichtmaakthet
jegensderden,zoalsBehoirdde Parel.
oordeelc.q.het persbericht
vanonscollege,nietonjuistof onbetamelijk

Ditonderdeelvande klachtis om die redenongegrond,
omdatde uitlegvan de commissie
zichvolledigrichtop
de inhoudvan hette voerenbeleiden de ten tijdevande 'gedraging'
onvoorziene
bestuurlijke
inzichten.
Zoals
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hiervooris betoogd,kandit onderdeelbinnende gegevenstaatkundige
verhoudingen
nietonderhevig
worden
gesteldaan en wordenbeoordeeld
binnenhetklachtrecht,
c.q.de klachtenprocedure.
Gonclusie
Samenvattend
concluderen
wijdat in redelijkheid
nietkanwordenvolgehouden
dat wijonzorgvuldig,
danwel
jegensBehoudde Parel.
onbetamelijk
hebbengehandeld
Wij hebbende rapportage
van de GGDbinnenachtdagen,nadatdaaroverbinnenonscollegebesluitvorming
plaatsgevonden,
heeft
toegezondenaan alle betrokkenpartijen,waaronderBehoudde Parel.
Dat daarbijde publicatievan het persberichtvoortijdigheeftplaatsgevonden,
leidtniettot een benadelingvan
Behoudde Parel,nochtot verwijtbaargedrag.
Ookafgezettegende omvangvan dit dossieren de jarenlange
communicatie
overdit onderwerpin alle
geledingen
van de gemeenschap
geengrondworden
en daarbuiten,
dusooklandelijk,kanhierinin redelijkheid
gevondenvoorde klachtvan Behoudde Parel.
Voorwat betreftde aanbevelingdie de commissieaan ons collegedoet,moetwordenvastgestelddat
communicatie
een wederkerigheid
kentdie behoortplaatste vindenin bevestigingvan wederzijdsrespecten
waardering.
Hiervoorkan hetgemeentebestuur
nieteenzijdigverantwoordelijk
wordengesteld.Tegende
achtergrondvan het gewichten omvangvan dit dossierachtenwij dezeaanbevelingvan de commissie
overbodig.Wij zijn ons immerssterkbewustvan de maatschappelijke
betekenisen impactvan het beleidrondom
de intensieve
veehouderij.
Daarbijstellenwij onstransparant
en openop naarallegeledingen
in de samenleving
en binnenhet bestuurlijk
bestel.
Tot slotmakenwij u eropattentdat,in hetgevalBehoudde Parelhet nieteensis metons besluit,zij zichter
verderebehandeling
van de klachtbinneneenjaarna dagtekening
van dezebriefkunnenwendentot de
NationaleOmbudsman,
Antwoordnummer
10870,2501WB DenHaag.
Hoogachtend,
Burgemeester
en

í;;;;il

De burgemeester,

_.* *:s:_ir.C.H.C.van Rooii

mr.drs.A.P.M.ter Voert

Eenafschriftvan dezebrief,inclusiefde bijlagen,is verzonden
aan:
- de ledenvan de raadvan de gemeenteHorstaan de Maas.

Verslagvan de Commissievoor de behandelingvan bonraarschriftenen klachten
Bêhoortbij zaak:GC10000220
30 november2010
Datumhoorzitting:
gerichttegenhet nlet doorzenden
Onderwerp:klachtven de verenigingBehoudde Parelte Grubbenvorst
tegen
aan de GGDLimburgNoord_en
van 24 november2009als klaagschrÍft
van de briefvan de vereniging
de wijze waarop het coilegé van burgemeesteren wethoudcrsover het rapport van de GGD heeft
gecommuniceerd.
Verschenen:
commissie:
$amenstelling
Mr.J.M.W.Mesters
Mr.A.M.Siebenheller
vanderKoelen
Mr.Y.W.A.M.
Mr.K.P.G.Claessen
Dre.M.A.M.Lenssen

Voorzitter
tid
tid
Secretaris
Secretaris

P. Geurtsen Hendrickx
De herenA, Vollenberg,
(klagers)
(vertegenwoordiger
college)
De heerM. Bouwmans

Opening
De vooráitteropentde zitting,heetde aanwezigenwelkomen geefteen korteuitlegvan de procedure'
lnhoud hoozltting
wordt hetvolgendenaarvorengebracht.
Zakelijkweergegev€n
De voorzittervraagtnaarde statusvan de vereniging,waaroverde klaehtgaaten waaromhet aangevoerde
' klagenswaardig'
is.
op de websitevan de gemeentete vindenzijn
De heerGeurtsantwoordtdat de statutenvan de vereniging
te bewaken.Hij schetstde
van Grubbenvorst
en leefbaarheid
en dat het doel is om de ontwikkelingen
glastuinbouwgebied
Californiëen de Floriade
(NGB),
het
van het Nieuw GemengdBedrijf
achter.grond
heer"
Vollenberg
voegthieraantoe dat
De
kr"ijgen.
meete maken
waarmèede inwonersvan Grubbenvorst
vande
leefbaarheid
invloed
is
op
de
dit
van
en
zal
toenemen
de verkeersintensiviteit
doordie ontwikkelingen
inwsnersvanGrubbenvorst.
De discussiegaatoverde vraagwanneerartikel6:3 van de Awb,het ontbrekenvan bezwaarmogelijkheden
is.
vantoepassing
bij voorbereidingshandelingen,
wordt.
De voorzitterlegtuit waaromalleende klachtbehandeld
onderzoekdat de GGD heeft
De heerGeurtszegtdat de vereniginggewezenheeftop het onzorgvuldige
gemeenteover de vestiging
van
de
de
besluitvorming
aan
bijdraagt
GGD+apport
verricht,Aangezien-het
gewezen
wordtOpde negatieve
dat
ook
is
het
belangrijk
in
GrubbenvgrËt,
Witveldweg
vaReen NGB-aande
is redenvoorde
is
omgegaan
van
het
rapport
inhoud
de
het
eollege
over
wijze
waaróB
De
effectendaarvan.
gemeente
moeten
doorsturen.
de
klacht
had
de
Daarnaast
in
te
dienen.
geweest
een
klacht
om
vereniging
omtrenthet NGBveelwaardewordttoegedichtaan het rapport
dat bij de besluitvorming
Het is Oe-efuaring
aan de GGD onvoldoendezicht gekregen
heeftbij de opdrachtverstrekking
vàn de GGD.De-gemeehteraad
onderzoeknaarfiJnstofkunnendoen
die
specifiek
zoalsbij voorbeeldhetRIVM,
op andereadviesi*nstanties,
Litjens
en de verenigingvoorjaar2009
wethouder
tussen
Hij schetstde eommunicatie
en dat is misleidend.
van september2009.
raadsvergadering
in
de
GGD+apportage
presentatle
van
de
en hse dezewas bij de
was'
bekend
rapportage
dat
de
pers
begrijpen
moeten
De raadheeftuit de
van het bestuuraan de orde komenen niet de politiekDe voorzittermaaktduidelijkdat de gedragingen
aspecten.
bestuurlijke
informatieis omgegaan
De heerGeurtsvindtde gedragingvan het collegeover hoe dezemet onvolledige
de dupegeworden.De
is
de
vereniging
GGD
gemeente
en
de
tussende
Van de communicatie
tendentieus.
rapport,
mevrouwM. Meijerink,
van
het
steller
en
met
de
gezoeht
met
de
GGD
verenigingheeftzelfeontact
feiten
vernomen.
andere
en
van
de
GGD,
milieuóezóndheidskunde
'klachtwaardig'
is'
vraagtwat hetcoilegedanwel hadmoetendoenen wat daaraan/ daarbij
De voorzitter
'straight'had moetenzijn en een integraalonderzoekhad
antwoordtdat de gemeente
De heerVollenberg
moeteninstellen,

en klachten'
vervolgvêrslaghoorzittingCommissiebezwaarschriften

over het rapporteen negatiefeffeetheeftop
De heerGeurtsvult hieropaan dat de wijzevan communiceren
informatie
De raadgaatdan op basisvan onvolledige
van de raaden dat is manipulatief.
de besluitvorming
mee gemoeiden daar maaktde
een besluitnemeRen dat is niet eorÍect.Hier zijn gezondheidsrigico's
verenigingzich zorgen over. De communicatieis niet transparanten eerlijk geweest.Eerder is door de
dochdat is nietgebeurdwantplotswas daarhet
wethoudergezegdopenmet hente zullencommuniceren
en serieusgenomendoorde wethouder.
voeltzichnietnetjesbehandeld
De vereniging
GGD-rapport.
De heerBouwmanszegtdat er zowËlinternals aan de raadgezegdis om bij gevoeligeraadsonderwerpen,
(GES)te zullenlatenuitvoercR
en de GGD is daarvoorde
zoalshet NGB,een gezondheidseffeetscreening
de bedoeling
van hetcollegegeweestom de uitkomstvan het
geïkteinstantle.
Zijnsinziensis hetgeenszins
gevraagd.In het overlegmet de
standBunt
in mistte hullen.De GGD is om een onafhankelijk
GQD-rapport
wethsuderen de vereniging,waarbijhij aanwezigwas, is beslotenvan het rapporteen populaireversiete
tussende GGD en de verkorteversievan het rapport.Het was geen
maken.Hij schetstde communicatie
pas
enkelemaandenlater met de populaireversiete ksmen;dit had mêdete
oBzêtvan het collegeom
beterop elkaar
van de opstellervan het rapport.Hij vindtdat de berichtgeving
makenmet het ziekteverlof
geen
gewecst.
Hij
zegt
zieh
kwaad
bewustte zijn
van
ongelukkig
zijn,
dat
is
destijds
moeten
afgestemdhad
op dit gebiedEn moet
De gemcenteis geendeskundige
overmogelijkeonjuistefeitenin het GGD-rapport.
van maartj.l. is al doorhet eollegegezegdom de advlseringomtrent
dezeinhuren.ln de raadsvergadering
het NGB brederin te zetten.Dit heeft geleidtot een RIVM onderzoek,mede ook naar aanleidingvan
gaandezijn. Tegen de gemeenteraadis in juni en augustusjl.
die in Noord-Brabant
ontwikkelingen
te zullenaansluitenbij dit bestaanden onderzoekop hogerechelon;de reaultatendaarvan
aangekondigd
varrhet
moeteneen bijdragegevenaan de discussieoverhet wel of nietverdergaanmet de ontwikkeling
NGB.
De voorzittervraagtwelke betekeniswordttoegekendaan de Wabo die sinds 1 oktoberjl. van krachtis
geworden.
daterenvanvóór1 oktoberjl..
De heerBouwmansantwoordtdatdie er nietis. De aanvragen
voor de toekomstgeregeldzijn ten aanzienvan de
vraagt hoe de verhoudingen
MevrouwSiebenheller
gemeente,
betrokkenen.
andere
vereniging
en
tussen
communicatie
draagvlakmet meerderc
De heer Bouwmansantwoordtdat het collegein het belangvan gemeentelijk
en transparantie.
partijenin gesprekis. Metis zichbewustvan hetbelangvaRcommunicatie
De heer Hendrickswijst op de onkundevan de gemeente.Als het eollegezieh meerverdieplhad in de
waar mevrouwM. Meijerinkook op heeft gewezen,dan had begrepenkuRnen
volksgezondheidrisieo's
is.
wordendat hetrapportonjuisten onvolledig
jaar dan ook nietde conclusiehad kunnenwordengetrokken
vorig
voegt
dat
er
daaraan
toe
De heerGeurts
aan de vestigingvan het NGB verbondenzoudenzijn. De communicatie
dat er geen gezondheidsrisico's
met de verenigingie slechtergewordenen hij wijt dit aan tunnelvisievan het college.Desgevraagd
van de gemeentevanvorigjaar.
hij zijnhetPersberieht
overhandigt
De heer Bouwmansvindt dat eerst de resultatenvan de verschillenderapportagesafgewachtmoeten
wordengetrokken.
eonelusies
wordeneerer (definitieve)
Sluiting
voo'rhun komst
voldoendeis ingelicht.Hij bedanktde aanwezigen
De voorzittersteltvastdat de commissie
en beëindigtde hoorzitting.

HorstJ
2010
ldecember
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Commissievoor de behandelingvan bezwaarschriften
en klachten
Advies aan het eollogevan burgemeesteren wethoudersvan Horstaan de MaaE
Onderwerp:
gerichttegenhetnietdoorzenden
De klachtvanvereniging
Behoudde ParelteGrubbenvorst
van
de brieÍvande vereniging
van24 november
2009als klaagschrift
aande GGDLimburgNoorden
tegende wijzewaarophetcollegevanburgemeester
en wethoudêrs
overhetrapportvande GGD
heeÍ gecommuniceerd.
lnleiding
De vereniging
(hiernagenoemd:
Behoudde ParelteGrubbenvorst
de vereniging)
heeftop 24
gerichtoverhet,in opdrachtvanuw college,door
2009een briefaanonzecommissie
november
milieugezondheidkundige
mevrouwdrs.M. Meijerink,
vande GGDLimburgNoord(hierna
genoemd:
"lntensieve
de GGD)opgestelde
ondezoeksrapport
veehouderij
Gemeente
Horstaan
de Maas,september
2009"ter zakevande mogelijke
komstvanhetNieuwGemengdBedrijf
aande Witveldweg
in Grubbenvorst.
De vereniging
voertin dezebriefaandathct rapportvande GGDop onzorgvuldige
wijzetot
standis gekomenen zij de GGDdaarschriftelijk
op heeftgêw6zen,
onderbijvoeging
van haar
briefaande GGD.
De vereniging
voertin dezebrieftevensaandat hetcollegehetnaarmeningvande vereniging
heeftgebruiktom de bevolking
onzorgvuldige
onderzoek
tê tonêndater vanhetNieuw
geen
gezondheidseffecten
negatieve
GemengdBedrijf
te verwachten
zijn.Volgensde
verenlging
is dezeconclusie
op basisvanhetonvolledige
en op plaatsenonjuisterapport
volstrektmisleidend.
maaktin haarbriefom dezeredenernstigbezwaartegende
De vereniging
wijzewaarop,onderverantwoordelijkheid
vanheteollegevanburgemeester
en wethouders,
onvolledige
en onjuisteinformatie
wordtverstrektaande burgersvanHorstaande Maas.
Uwcollegeheeftop 14december
2009aande vereniging
schriftelijk
medegedeeld
dat de brief
vande vereniging
van24 november
2009nietalseenontvankelijk
bezwaarsehrift
kanworden
aangemerkt,
omdatde briefzichnictriehttegeneenbesluitin de zinvande Algemene
wet
(Awb).
bestuursrecht
Tevensheeftuwcollegemedegedeeld
datde briefooknietalseenklachtkanworden
behandeld,
omdatbij eenklachtsprakemoetzijnvanonheusebejegening
doorhet bestuurof
de ambtelijke
organisatie,
hetgeennaarde meningvanuw collegenietaande ordeis.
Devereniging
heeftbij briefvan29juni2010,wederomgerichtaanonzecommissie,
hierop
gereageerd.
De vereniging
is vanmeningdatuw eollegehaarnietvoldoende
heefrgeïnformeerd
overde klachtmogelijkheden
dieer bijde GGD,alsorganisatie
dieverantwoordelijk
is voorhet
genoemderappott,bestean.Devereniging
is vanmeningdat uweollegehaarbriefals
klaagschrift
aande GGDhadmoetendoozenden.
Uwcollegeheefthieropgeantwoord
bij briefvan27juli 2010.Hierinheeftu aangegeveÊ
dat de
doorzendplicht
is omdatnietsprakeis vaneen(ontvankel{k)
nietvantoepassing
bezwaarschrÍft
gerichteklachtin de
en ooknietsprakeis vaneentegenhetbestuurof de ambtelijke
organisatie
zin vande Algemenewet bestuursrecht.

De verenigingheefthieropop 16 augustus2010 een briefaan uw collegegerichtwaarinzij
aanvoertdat het niet aan uw college,maar aan onzc commissieie om te beoordelenof cen
klachtontvankelijkis en deze inhoudelijkte beoordelen.De verenigingstelt nogmaalsdat uw
college,op grond van artikol6:15 van de Awb, haar klachthad moetendoorzendenaan de
GGD. Zij merkt daarbijop dat de lnspectievoor de Gezondheidszorg
haarwel heefl gewez€nop
de klachtenregeling
van de GGD, hetgeenheeftgeleidtot een officiëleklachtdie door de GGD
ontvankelijkis verklaarden in behandelingis genomen.
De verenigingstelttevensdat wel sprakeis van onheusebejegeningdoor de gemêentenu naar
haar meningde gemeentevan een ontoereikendrapportgebruikheeftgemaaktom de bevolking
op onjuistegronden'gerustte slellen'.
Naar aanleidingvan deze briefuisselingenis de kwestiein overlegmet de burgemeester
voorgelegdaan de vootzifrervan onze commissie.Hieropis beslotenom, in overlegmet de
vereniging,de brievenvan de verenigingals een klachtte behandelenin een hoozitting van
onze commissie.
Hoorzitting 30 november 20í0
Ten behoevevan het ondercoekdoor de commissiezijn alle relevantestukkenaan de
csmmissieovergelegd.De klaehtis behandeldtijdenseen beslotenhoorzittlngoB 30 november
2010. Het verslagvan deze hoorzittingis bijgevoegd.
Nadere bepaling aard en inhoud van de klacht
Mede geletop de toelichtingdoor de verenigingtijdensde hootzittingis de commissievan
oordeeldat de brievenvan de verenigingals klachtentegen gedragingenvan het collegedienen
te wordenaangemerkten derhalveterechtaan onzê commissiezijn voorgelegd.De commissie
merkt daarbijop dat de Awb (hoofdstuk9) uitgaatvan eên ruim klaehtbegrip,waarbijalteswat
geen bezwaaris naar aanleidingvaReên formeelbesluit,in heginseleen klachtis.
De commissieis bij aanvangvan de hoorzittingnagegaanwaar de klachtvan de verenigingzich
in essentietegen richt. De commissieheeftuit de discussiemet de vertegenwoordigers
van de
verenigingvastgesteld,dat de klachttegen het handelenvan het collegetweeledigis:
1. De klaehtricht zich tegen het niet doorzendenvan de briefvan de verenigingvan 24
november2009 als klaagschriftaan de GGD en het niet wijzenop de mogelijkheidom een
klaehtin te dienenbij de GGD;
2. De klaehtricht zieh tegende wijzewaarophet eollegeover het rapportvan de GGD heeft
geeommuniceerd
naar de vereniging,de bevolkingvan Horstaan de Maas en de
gemeenteraad.
Ovenregingen
Met betrekkingtot het eercte ollderdeel van de klacht overweegtde commissiehet volgende.
De commissieis van oordee!dat het voor de gemeenteniet op voorhandevidentwas of had
behorente zijn dat de briefvan de verenigingvan 24 november2009 - geadresseerdaan de
Commissiebezwaaren beroepvan de gemeenteHorstaan de Maas - gelet op de inhoud
daarvanals êen klachtmoestwordendoorgezondenaan de GGD. Dit temeernu in haar brief
werd venruezen
naar een door"de verenigingaan de GGD gerichtebriefvan diezelfdedatum;
even bedoeldebriefwas bijgevoegd.Het daarbijgeÍormuleerde'bezwaaf richttezich verder
tegen de wijze waarop uw collegehier over heeftgecommunieeerd
met de burgers-

van de verenigingnietgericht
Dc commissiêstcltvoortsvastdat naarhaaroordeelhet sehrijveR
is tegeneen 'besluit'als bedoeldin artikel1:3,eerslelid,van de Awb.Dit €fiandpunt
is reedsbij
De eommissieis dan ookvan oordeeldat het (laten)
de aanvangvan de hoorzittingverduidelijkt.
overhel rapportvan ds GGDdooruw college
opstellenvan en de wijzevan communiceren
Tegendezehandelingen
kon
terechtnietals besluitenin de zin van de Awbzijn aangemerkt.
daaromgeenonWan
kelijk bezwaarsch
riftwordeningediend.
als voorbezwaaren beroep
Voortskunnendezehandelingen
ook nietwordenaangemerkt
6:3
van
voorbereidingshandelingen,
de Awb,zoalsde vereniging
alsbedoeldin artikel
vatbare
heeftbetoogd.
voorbezwaar-en beroepsehriften,
ais
Uw collegeheeftdan ookterechtde doorzendplicht
bedoeldin artikel6:15vande Awb,niettoegepast.
De commissiewijstechterop artikel2:3van de Awbwaarineen algemenedooaendverpllchting
geschriftenis
voor bestuursorganen
voorten onrechteaan hengerichteof geadresseerde
opgênomen.
vande briefhetop de wegvande
De commissie
is welvanmening,dat bijde beoordeling
gemeenlelag om bij de verenigingdoorte vragenwaï hel oogmerkvan haarbriefwas.Er waren
immerstussende verenigingen de wethouderaÍsprakengemaaktoverde wijzewaarop
zouwordengecommuniceerd.
De gemeentehadoBbasisvandie aanvullende
onderling
vande briefkunnenkomenen kunnenvaststellenof
informatietot een ruimereinterpretatie
sprakewasvan een klachtgerichttegende gemeente,tegende GGDoï tegenbeide
aan de GGDbestond.
organisaties
en of voor haarzodoendeeen plichttot doorzending
gedragvande gemeente.
vanverwijtbaar
De
De commissie
nietgeblekên
is hierbijechter
punt
geen
sprakeis van eengegrondeklacht.
commissieis daaromvanoordeeldat op dit
Ten aanzienvan hettweedeonderdeelvan de klachtov€rweegtde commissiehet volgende.
om elkaarop
en de vereniging
hebbenafgesproken
De commissie
is geblekendatde gemeente
in hêttrajectmet betrekkingtot de mogelijkekomst
de hoogtete houdenvan de ontwikkelingen
van hetNieuwGemengdBedrijÍaande Witueldwegin Grubbenvorst.
Hetcollegeheeftten aanzienvan het rapportvande GGDin september2009naarde bevolking
gecommuniceerd
In het Iichtvan de afsprakenelkaarte
doormiddelvan een persbericht.
informerenoverhet procesaangaandehel NieuwGemengdBedrijfsteltde commiesievastdat
uw collegeheeftnagelatende verenigingvooraÍte informerenoverhet uitbrengenvan het
rapporten het persberichtnaarde gemeenteraad
Tijdensde hoozittingis zijdensuw collegeerkenddat de communicatie
het
rapport
van
van
de GGDnietgoedis verlopenen
en de verenigingrondomhet uitbrengen
aÍgestemd.
zullen
aangcgevendat er nog meerdereonderzoeken
Zijdensuw eollegeis tijdensde hoorzitting
plaatsvinden.
dal het eerstop basisvan het totaglbeelden
Geletop hetfeit dal uw collegeheeftaangegeven
besluitzal nembn
eendefinitieJ
de meestrecentegegevensilit oe diversàondeaoeken
aangaandehet NieuwGemengdBedrijf,is de commissievan meningdat hettrekkenvan
2009,zoalsopgenomen
in het
conclusies
uit hetrapportvande GGDvanseptember
gemeentelilke
persberieht
overdit rapport,voortijdigis geweest.
De commissie
is danookvanoordeeldatde klachtten aanzienvande wijzevancsmmuniceren

dooruw collegeoverhet rapportvande GGDgegrondis.
Aanbevc[ng
Zijdenszoweluw collegealcde vereniging
is tijdensde hoorzitting
de wensgeuitdatzij openeR
De commissie
transparant
naarelkaarwillencommuniceren.
beveeltuwcollegedanookaanom
(verder)in te zettenop eenzorgvuldige,
tijdigecommunicatie
naarde vereniging
6n andere
partijenom zo hetprocesen de verhouding
betrokken
tussenuwcollege,de vereniging
en
derdente verbeteren,
Advies
Gezienhetbovenstaande
adviseert
de commissie
uwcollege:
gegrondte verklaren;
1. de klachtgedeeltelijk
2. de aanbeveling
als hiervoorgenoemdoverte ncmen.

Horst,$december2010

