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Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Een bijzonder jaar, dat vooral gekenmerkt werd door Covid. De 
gevolgen daarvan waren voelbaar voor iedereen. Ook de gemeente moest zich aanpassen aan de 
omstandigheden die veranderden. Huisbezoeken werden skype-gesprekken. Vergaderingen 
zoommee�ngs. Naturalisa�e ceremonies voltrokken we schri�elijk. De melding voor het huwelijk of 
partnerschap digitaal. De dienstverlening ging door, maar de contactmomenten verdwenen 
goeddeels. 

Gelukkig verliep die dienstverlening meestal tot volle tevredenheid van onze inwoners en 
ondernemers. Nu blij� onze dienstverlening mensenwerk en dat betekent ook dat er eens iets 
misloopt. Daar is een oplossing voor :als iemand vindt dat de behandeling niet correct is kan hij of zij  
een klacht indienen. 
Een zorgvuldige, eerlijke en objec�eve klachtbehandeling is van groot belang. Daarmee probeert de 

1 

gemeente het vertrouwen van de inwoners zoveel mogelijk te herstellen. Een klacht is ook een signaal 
dat er ergens iets niet goed is gegaan en daarmee tegelijker�jd ook een gra�s advies ter verbetering 
van  de dienstverlening van de gemeente. 
Het afgelopen jaar week in veel opzichten af van de voorgaande jaren – ook wat betre� het aantal 
klachten. In totaal werden 71 klachten behandeld: 27 meer dan het jaar ervoor. Toch hee� die s�jging 
niet veel te maken met de scherpe coronamaatregelen. In dit jaarverslag wordt duidelijk waar deze 
s�jging wel vandaan komt en hoe de klachten zijn afgehandeld. 
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71 klachten informeel 
afgehandeld 

Klantencontacten 

q 57575 
A 8345 
E 15116 

44 klachten gegrond 

22 klachten ongegrond 

Onheuse bejegening - 21 klachten 
Niet eens met besluitvorming - 7 klachten 

Ongepast gedrag - 10 klachten 
Trage reac�e – 24 klachten 

WMO en Jeugd 
21 

Vergunningen, 
Handhaving en Toezicht 

15 

Stadbeheer 14 Lee�aarheid 11 Publieks- diensten 4 

Communica�e 3 Facilitair 2 Sociaal-Fysiek 2 
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Klachten: een korte uitleg 
Voor we dieper op het afgelopen jaar ingaan, is het goed om helder te hebben wat het werkveld is en 
wie daarin wat doet. Ons werk speelt zich af binnen een scherp afgebakend kader, dat helpt om de 
inhoud van het jaarverslag goed te kunnen duiden. 

Klachten: het we�elijke kader 
Iedereen hee� het recht om een klacht in te dienen over 'de wijze waarop een bestuursorgaan zich in 
een bepaalde gelegenheid jegens hem of een ander hee� gedragen.' Zoals vermeld staat in ar�kel 9:1 
lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

In lid 2 wordt uitgelegd dat een gedraging door een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan. Met andere 
woorden: werk je voor de gemeente, dan bén je de gemeente. 

Een klacht in dit kader gaat dus uitsluitend over een gedraging van een bestuursorgaan of iemand in 
dienst van dat bestuursorgaan. Voor een onvrede over een besluit, geldt een andere procedure, 
namelijk de bezwaarschri�enprocedure . 

Ar�kel 9:2 van de Awb schrij� voor dat het bestuursorgaan zorg draagt voor een behoorlijke 
behandeling van de klacht. Afdeling 9.1.2 van de Awb regelt de minimaal te volgen procedure. Een 
bestuursorgaan kan in aanvulling daarop zelf ook een klachtenprocedure vaststellen. De gemeente 
Vlissingen deed dat met de 'Checklist intern klachtrecht' en de 'Instruc�e voor de klachtencoördinator', 
die door het College van B&W is vastgesteld en waarvan de gemeenteraad op 23 juni 2009 hee� 
kennisgenomen. 

Klachten: de coördinator 
Binnen de gemeente Vlissingen zijn drie personen aangewezen als ona�ankelijk klachtencoördinator. 

team Communica�e 

Zij zorgen ervoor dat de procedure zorgvuldig wordt doorlopen. De klachtencoördinatoren zijn als 
adviseur werkzaam bij de team Advies. Een van de vervangende klachten coördinatoren werkt bij het 

Bij afwezigheid van de aangewezen en vaste klachtencoördinator wordt zij 
vervangen door een van de andere klachtencoördinatoren. 
Is de klachtencoördinator op enig moment betrokken geweest bij het handelen dat onderwerp is van 
de klacht, dan laat hij of zij zich vervangen door een andere klachtencoördinator, dit om de 
ona�ankelijkheid te waarborgen. 

De procedure 
Een klacht kan mondeling (aan de balie of aan de telefoon), schri�elijk of per e-mail worden ingediend. 
De schri�elijke klacht en de klacht per e-mail komt door middel van de postregistra�e binnen bij de 
klachtencoördinator van de gemeente Vlissingen. 

Een mondelinge klacht kan bij iedere ambtenaar terechtkomen. Die ambtenaar verwijst de klager dan 
door naar de klachtencoördinator. De klachtencoördinator start vervolgens de klachtenprocedure. 

De klachtenprocedure duurt maximaal �en weken. Zodra de klacht is ontvangen, verstuurt de 
klachtencoördinator een ontvangstbeves�ging en informeert hij of zij de klager over het verdere 
verloop van de procedure. De klachtencoördinator zet de klacht uit bij de betrokken teamleider en 
informeert de betrokken ambtenaar over de klacht. 
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De eerste fase 
De teamleider wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende een week de klacht naar tevredenheid 
van de klager op te lossen. 
Snel contact opnemen met een ontevreden inwoner en de klacht objec�ef en oplossingsgericht 
a�andelen, herstelt het vertrouwen in de gemeente. Na een week informeert de klachtencoördinator 
bij de klager of dit gelukt is. Als de klager tevreden is en dit hee� aangegeven, stopt de 
klachtenprocedure en gaat de klacht naar het (digitale) archief. De klager krijgt hier een schri�elijke 
beves�ging of e-mail van. Voor deze aanpak is gekozen omwille van het leereffect en de posi�eve 
werking ervan op het noodzakelijke herstel van de verstoorde rela�e. Is de klager niet tevreden dan 
treedt de twee fase in werking. 

Het spreekt voor zich dat niet iedere klacht zich voor deze aanpak leent. Hee� de klacht betrekking op 
de leidinggevende zelf of zijn er onder zijn of haar verantwoordelijkheid volgens klager erns�ge zaken 
voorgevallen, dan wordt  de klacht wordt voorgelegd aan de directeur. 

De tweede fase 
De tweede fase van de klachtenprocedure is in handen van de klachtencoördinator. Hij of zij neemt 
contact met de klager op. Dat heet officieel 'horen'. Dat kan in persoon maar ook aan de telefoon en 
zelfs eventueel met een briefwisseling. Horen wil zeggen dat de klager zijn verhaal kan/mag doen. 
De klachtencoördinator neemt ook contact op met de betreffende medewerker en informeert de 
leidinggevende over de ontvangen klacht. Na afloop van dit laatste gesprek gee� de 
klachtencoördinator een voorlopig oordeel over de gegrondheid van de klacht. A�ankelijk van dat 
oordeel wordt aan de medewerker en klager een sugges�e gedaan voor een oplossing. Meestal houdt 
dat in dat er een gesprek gearrangeerd wordt waarin par�jen zich naar elkaar uit kunnen spreken, er 
excuses aangeboden worden voor datgene wat mis is gegaan en er heldere afspraken gemaakt worden 
over wat er gedaan gaat worden om het verwijtbare handelen goed te maken c.q. ontstane problemen 
op te lossen. 

Het besluit 

De klachtencoördinator vraagt vervolgens aan de klager of die tevreden is met de manier waarop de 
klacht is behandeld. Als dat zo is wordt met goedkeuring van de klager de klacht alsnog als afgehandeld 
beschouwd. Dit wordt schri�elijk tussen klachtencoördinator en klager (her)beves�gd. 

Wanneer een klager aangee� niet tevreden te zijn met de behandeling van zijn klacht wordt de klacht 
vergezeld van een advies van de klachtencoördinator ter besluitvorming voorgelegd aan het college. 
Voordat dit gebeurt vindt een hoorzi�ng plaats. Deze hoorzi�ng wordt door de klachtencoördinator 
voorgezeten. Tijdens deze hoorzi�ng worden alle par�jen in de gelegenheid gesteld hun standpunt 
toe te lichten. Van de hoorzi�ng wordt een verslag gemaakt. 

De klachtencoördinator brengt nu schri�elijk advies aan het college van B&W uit over de afdoening van 
de klacht. Hij of zij zoekt bij het maken van dit advies aanslui�ng bij het 
toetsingskader van de Zeeuwse- of Na�onale Ombudsman. 

Uiteindelijk neemt het bestuursorgaan een besluit over de klacht. Het besluit kan luiden dat de klacht 
gegrond, ongegrond of gedeeltelijk gegrond is. Is een klager het niet eens met het besluit dan kan hij de 
klacht vervolgens voorleggen aan de Zeeuwse Ombudsman. 

Zeeuwse Ombudsman 
Als de klager het niet met het besluit eens is, kan hij niet in beroep gaan volgens ar�kel 9:3 van de Awb. 
Wel kan de klager zijn klacht sturen naar de Zeeuwse Ombudsman. We spreken vaak over beroep bij de 
Ombudsman maar officieel is het dat dus niet. Je kunt als klager pas bij de Zeeuwse Ombudsman 
terecht als de gemeentelijke klachtenprocedure eerst helemaal is doorlopen. Dat kan dus alleen 
wanneer er door het College van B&W een besluit is genomen op de klacht. In 2020 zijn 9 klachten 
ingebracht via de Zeeuwse Ombudsman. 
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Het aantal klachten is ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen. Dit wordt mede veroorzaakt 
door de overheveling van Zorgorganisa�e Porthos naar het team Wmo en Jeugd van de gemeente 
Vlissingen vanaf 1 januari 2020. 
Vorig jaar steeg het aantal klachten met 27. Daarvan werden er maar liefst 21 ingediend bij het team 
WMO en Jeugd . Een kleine kan�ekening bij dat nummer 27, 6 klachten bleken a�oms�g waren van 
een notoire klager. 
De invloed van de scherpe coronamaatregelen hebben niet echt geleid tot substan�eel meer klachten. 
Slechts vijf klachten van het totaal aantal klachten hadden direct verband met de coronamaatregelen.  
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5 klachten zijn niet behandeld. Klager gaf in de meeste gevallen te weinig informa�e 
om de klacht te onderzoeken 

Van 66 klachten waarover een oordeel is geveld zijn 5 klachten formeel afgehandeld. Daarover hee� de 
klachtencoördinator een advies uitgebracht aan het college van B&W. Een van de klachten is 
gedeeltelijk gegrond verklaard. Deze klacht is door de klager voorgelegd bij de Zeeuwse ombudsman 
met het verzoek zich nogmaals te buigen over de klacht. 

44 klachten gegrond. Klager is in het gelijk gesteld 
22 klachten ongegrond. Klager is niet in het gelijk gesteld 

4 klachten die verkeerd zijn geadresseerd door de klager en zijn doorgestuurd met de 
toestemming van de klager. Het betre� klachten welke werden behandeld door andere 
organisa�e omdat zij een eigen klachtenprocedure hebben 



 

Stadbeheer 14 Lee�aarheid 11 Publieks- diensten 4 
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toegevoegd (WMO en Jeugd). 

Bij alle direc�es zijn meer klachten binnen gekomen vergeleken met 2019. Zoals eerder benoemd is het 
aantal klachten vooral toegenomen bij de direc�e Dienstverlening omdat aan deze direc�e een team is 
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Team 2020 2019 

Vergunning Handhaving en Toezicht 15 10 

Klantencontact en Communicatie 3 2 

WMO en Jeugd 21 nvt 

Publieksdiensten en Subsidies 4 11 

Leefbaarheid 11 5 

Sociaal 1 2 

Fysiek 1 2 

Stadbeheer 14 8 

Administratie en Ondersteuning 2 0 
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Waar wordt over geklaagd? 

Waar gaan klachten nu eigenlijk allemaal over? Waar zijn de burgers ontevreden over? 

1. Onheuse bejegening door medewerkers: klachten waarbij de burger aangee� het optreden van 
een ambtenaar als beledigend, onbehoorlijk of onredelijk te ervaren. Klachten over niet-correcte 
informa�e bijvoorbeeld op het internet, of in brieven en folders worden ook bij deze categorie 
gerekend.   

2. Men is het niet eens met besluitvorming bijvoorbeeld volgend uit vastgesteld beleid: men kan zich 
niet vinden in keuzes die worden gemaakt of in beleid dat wordt gevoerd. 

3. Ongepast gedrag: medewerkers zouden gedrag vertonen wat ongepast is zoals bijvoorbeeld 
brutaal antwoord geven, de geleegde vuilniscontainers niet netjes terugze�en. 

4. Late of het geheel uitblijven van een reac�e op een melding of vraag. De burger vraagt of meldt iets 
maar krijgt geen reac�e en krijgt zo de indruk dat er helemaal niets mee is of wordt gedaan. 
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Oordeel klachten 

Ongegrond: er is �jdig of juist gehandeld. Het kan zijn dat de indiener van de klacht niet op de hoogte is 
van de regels of het oneens is met de regels. Ook ongegronde klachten zijn een signaal en ook hier leert 
de organisa�e van. In sommige gevallen wordt de informa�e op de website of het proces aangepast. 

Gegrond: Er is niet �jdig of onjuist gehandeld door medewerker gemeente. Uit gegronde klachten 
wordt lering getrokken. De teamleider wordt al�jd meegenomen in de klacht van zijn team. Meestal 
volstaat een goed gesprek met uitleg en/of excuses aan de klager. In een enkel geval worden gemaakte 
kosten vergoed. 

Niet behandeld: Klager gaf in de meeste gevallen te weinig informa�e on de klacht te onderzoeken. 
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Team Niet 
behandeld 

Ongegrond Gegrond Totaal 

Publieksdiensten en Subsidies 1 3 4 
Vergunning Handhaving en Toezicht 7 8 15 

Stadsbeheer 1 13 14 
Klantencontact en Communicatie 1 2 3 
Leef baarheid 1 3 7 11 
Sociaal 1 1 
Fysiek 1 1 
WMO en Jeugd 5 8 8 21 
Administratie en Ondersteuning 2 2 

Categorie Niet behandeld Ongegrond Gegrond 
Onheuse bejegening 3 10 18 
Niet eens met besluitvorming 3 4 -

Ongepast gedrag - 4 6 
Tragereactie - 1 23 
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Complimenten 
Iedereen vindt het leuk om een compliment te krijgen. Ook de  gemeente. Het is een signaal aan de 
organisa�e dat het goed gaat. Zoals er kri�sch gekeken wordt als het fout gaat bij een klacht, mag de 
gemeente ook trots zijn als het goed gaat. Per 2020 is expliciet aangegeven op de website hoe de 
betrokken burger behalve zijn klacht ook zijn compliment kan indienen. 
Uiteindelijk is gebleken dat de burger zijn complimenten liever rechtstreeks aan het team doorgee�. 
Hieronder volgen enkele pluimen die rechtstreeks het betreffende team bereikte.  

WMO en Jeugd 

Mevrouw gee� aan in haar hele leven nog nooit een posi�eve ervaring meegemaakt te hebben met de 
overheid. Mevrouw gee� aan: “Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik serieus ben genomen door de 
overheid.” 

Bedankt voor je mail. Ik heb heel veel respect en waardering op de wijze waarop je dit oplost, 
bijzonder vind ik het, als je zo'n drukke func�e hebt ,dat je toch zo cliëntgericht kan communiceren 
en zaken op deskundige wijze kan afstemmen. 

Daarom van mijn kant (en uiteraard spreek ik ook namens mijn broer en zeker voor mijn moeder) de 
nodige complimenten en alle lof voor jouw dat jij dit zo opgepakt hebt, de schouders er onder gezet 
hebt, doorgezet hebt, vastberaden was en door jouw inspanningen we tot dit resultaat zijn 
gekomen. Daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee. 
We kunnen dit gedeelte dan eindelijk afsluiten na een moeilijke periode. 

Ik realiseer mij dat we er nog niet zijn en dat mijn moeder er zeker niet fi�er op zal worden en dat de 
jaartjes aardig tellen voor haar. We zullen zeker de nodige zorg aan haar moeten blijven geven, die 
ze overigens meer dan verdient. 

KLASSE!

Wat we geleerd hebben, is dat het goed is om te weten dat we met onze vragen nu ook bij de 
Gemeente terecht kunnen voor informa�e, advies, ondersteuning en waar nodig / mogelijk ook 
gebruik kunnen maken van de nodige regelingen. Het is fijn om te ervaren dat we met deze vragen 
bij mensen zoals jij terecht kunnen. Mensen met kennis en ervaring, verstand van de systemen, 
regelingen en (on)mogelijkheden om ons als burgers te helpen en ondersteunen. 

Nogmaals onze dank voor al jouw inspanningen en behaalde resultaten. Wij waarderen dit enorm. 

Ik wilde je nog bedanken voor de ontspannen sfeer welke je hebt meegenomen naar de heer L. Je 
hebt een posi�eve indruk achtergelaten bij meneer. 
Ik hoop dat je zelf een bijzondere ervaring rijker bent. 

Tot mijn vreugde kan ik je op de valreep van dit vreemde jaar melden dat vorige week mijn nieuwe 
schuurdeur is geplaatst, het strijk beton inmiddels is uitgehard en mijn scootmobiel tot mijn 
tevredenheid makkelijk in en uit mijn schuur kan rijden. Het hee� allemaal even geduurd, maar ik wil 
je toch nog bedanken voor je bemoeienis. 
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Publieksdiensten en Subsidies 

ik werd laatst goed geholpen met goed gevolg en dat wilde ik even laten weten aan ene J. H. (volgens het 
papier dat ik aan de ac�e overhield). Dus als de lezer/lezeres van deze mail dit kan doorsturen. Mevrouw 
H. werkt achter de balie in het hoofdgebouw toen ik daar kwam. 
alvast bedankt!!! 

Ik werd zo pre�g, gezellig en goed door U en een van collega's geholpen, ik dacht, dat laat ik U nog 
even weten, om U te bedanken, want ik dacht in het begin dat het nog een las�ge zaak zou worden. 
Maar mede dankzij U is alles op zijn pootjes terechtgekomen. 

Dank voor uw snelle antwoord op mijn vraag over rijbewijs bij 75 jaar. 

Complimenten voor je inzet Anneloes. 
Leuk om te horen! 

Klantencontact en Communica�e 

Sinds kort ontvangen wij uw Nieuwbrief. 
Graag wil ik u een compliment maken. Beknopt, maar toch informa�ef. 

Stadsbeheer 

De uitvoering van dit project is goed verlopen ziet er netjes uit. 
Kan jij een rondje bolussen regelen voor de buiten/binnen medewerkers en neem er zelf ook een. 

Super! Ik heb het inmiddels zelf bekeken. Complimenten! Ziet er weer gelikt uit. 

Heel fijn dat het wegdek vervangen is! Heel erg bedankt. Wel hebben we gehoord dat er stoplichten 
komen. We vragen ons af of dit nodig is. De heuvel werkt op zich vertragend genoeg. Stoplichten zijn een 
flinke investering. Is het niet voldoende om er een voorrangskruising met haaientanden van te maken? 
Verder complimenten voor het aanpakken van de kruising! 

Haar moeder van 88 jaar was gevallen over ongelijke bestra�ng in het wegdek. Ze belde om te zeggen 
dat alles er nu keurig bij ligt en dat de gemeente het snel hee� opgepakt en daar is ze heel blij mee en 
wilde dat doorbellen. 

mijn grote complimenten voor het gehoor en de daadwerkelijke oplossing. wij wonen hier 1 jaar en ik 
ben trots op Vlissingen en zeker op jullie. Hartelijk dank dat U mij serieus hee� genomen ook ik wil 
Vlissingen schoon proberen te houden. Fijne feestdagen en bedankt. 

Bedankt dat de gladheidsbestrijders zo hun best doen om de wegen begaanbaar te houden. 

Vrijdag 22 januari 2021 is de Sloebrug weer in gebruik genomen na een periode van spoed herstel. 
In aanwezigheid van Wethouder Els Verhage en Gedeputeerde Harry van der Maas is de brug opnieuw 
in gebruik genomen. Mijn collega van de provincie en ik zelf zijn persoonlijk bedankt voor onze snelle. en 
goede samenwerking om het herstel van de brug te bespoedigen. 
Dat namens de Wethouder en de Gedepteerde. 

“Hopende op een posi�eve reac�e van u en complimenten voor uw huidige beheerder,” 
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Vergunning Handhaving en toezicht 

Ik wil geen melding doen, maar de BOA's en poli�e een compliment geven. Wij wonen aan de 
Badhuisstraat, met uitzicht op het Stadhuisplein. We hebben de enorme inzet gezien van BOA's en 
poli�e aan het begin van de avondklok, ( en daarvoor ook al) en daarna door er bovenop te zi�en, de 
avondklok te handhaven en zo nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. Dankzij jullie is het in Vlissingen 
niet uit de hand gelopen. Petje af! Dit mag ook wel eens gezegd worden, jullie doen jullie werk, met 
steeds meer taken, onder moeilijke omstandigheden. 
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Aanbeveling 

Klachten voorkomen is beter dan klachten behandelen. Dus zodra een klacht is afgehandeld trekt de 
organisa�e lering uit de aard van klacht. Toch zijn er, overkoepelend, zaken die de a�andeling van 
klachten beter maken voor de klager en de gemeente. De belangrijkste daarvan betre� de 
terugkoppeling na een melding. 

Veel meldingen die burgers doorgeven behoeven na a�andeling de nodige communica�e. Hier gaat 
het wel eens mis omdat vele teams met de verschillende soorten meldingen bezig zijn. 
De aanbeveling in 2019 was om de duidelijke afspraken te maken wie er verantwoordelijk is voor de 
communica�e na behandeling van de melding. Niet al�jd is voor iedereen even helder wie wat 
wanneer communiceert. Soms met een oorverdovende s�lte tot gevolg. 
Met deze aanbeveling is organisa�e aan de slag gegaan maar door de bijzondere maatregelen in 2020 
is dit project nog lopende. 

Deze aanbeveling geldt derhalve nog steeds. 

Gezien het bijzondere jaar wat verstreken is doet de klachtencoördinator verder geen aanbevelingen. 
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Gemeente Vlissingen in 2021 

De gemeente Vlissingen blij� zich komend jaar klaar maken voor de toekomst. Een toekomst, waarin 
we elkaar helpen en ondersteunen. Zo wordt een gemeente Vlissingen gevormd waarin het goed 
wonen, werken en recreëren is en waarin iedereen mee kan doen. Een goede kwaliteit van de 
dienstverlening is daarmee onlosmakelijk verbonden. 
Vanuit het plan 'Bouwen aan Dienstverlening' 2019-2022 zijn er verschillende projecten en ac�viteiten 
opgezet. 

Gastvrij Vlissingen 
De gemeente Vlissingen wil een betrouwbare dienstverlener zijn voor alle inwoners en ondernemers 
in Vlissingen.. 
Zo bieden we, met het programma 'Gastvrij Vlissingen', handva�en om gastvrijheid vorm te geven. Wij 
ze�en hiervoor trainingen en workshops in en organiseren gesprekken tussen inwoners, ondernemers 
en ambtenaren in de stad. Ook worden er verschillende schrij�rainingen georganiseerd voor het 
gastvrij schrijven van brieven en e-mails aan onze inwoners en ondernemers. 

Gemeente aan de slag met Klantreizen 
Om de dienstverlening naar een hoger niveau te �llen worden van de verschillende producten en 
diensten klantreizen gemaakt. Een klantreis is de visualisa�e die een inwoner en ondernemer van de 
gemeente Vlissingen maakt langs de verschillende contactmomenten en de ervaringen die hij daarbij 
belee�. Uit deze contactmomenten komen er verschillende verbeterpunten voort. Door 
verbeteringen door te voeren ervaren onze inwoners en ondernemers een beter contact met de 
gemeente en een betere a�andeling van hun vraag. 

Digitale dienstverlening 
Ook het komende jaar wordt meer ingestoken meer ingestoken op de digitale dienstverlening. Zo zijn 

ondernemer �jd en geld. 

inmiddels als een van de eerste Zeeuwse gemeenten alle standaardproducten met pdf-formulieren op 
Vlissingen.nl omgezet naar e-formulieren. Deze formulieren dragen bij aan de verbetering van de 
gemeentelijke dienstverlening. Inwoners en ondernemers regelen hun zaken digitaal met hun 
gemeente, op een �jds�p dat henzelf schikt, en zijn niet meer a�ankelijk van openings�jden. Het 
aanbieden van online diensten, en dus het gebruik van e-Formulieren, bespaart zowel inwoner als 

Jaarverslag 2020 
Klachten | signalen van inwoners 

G
E
M

E
E
N

TE
 V

LIS
SIN

G
E
N

IN
 2

0
2

1
 

  15 

https://Vlissingen.nl


 

              

 

 

 
 

 

Klachten 2020 

1. 
De heer V. vindt dat het college en twee ambtenaren hem onjuist hebben geïnformeerd over de illegale 
verhuur in een gebouw. Bovendien hee� hij op een brief geen reac�e ontvangen.  De communica�e 
gaat moeizaam. De klager verzoekt om een formeel besluit op zijn klacht. 
Na een hoorzi�ng wordt zijn klacht gedeeltelijk gegrond verklaart. De heer X was het niet eens met het 
besluit op de klacht en hee� zich gewend tot de Zeeuwse Ombudscommissie. Deze onderzoekt de 
klacht.  

Team VHT :  klacht gedeeltelijk gegrond  

2. 
De heer R. klaagt dat de strooiwagen van de gemeente vieze smurrie rondstrooit. Het strooibereik is 
volgens hem te breed ingesteld. Zijn auto moet daardoor naar de wasstraat en de klager verzoekt de 
gemeente de kosten te vergoeden. Ook de kleding van hem en anderen zijn besmeurd. Door het team 
zijn excuses aangeboden, de strooi wagen stond inderdaad verkeerd ingesteld. Kosten zijn vergoed. 

Team Stadsbeheer:  klacht gegrond 

3. 
Mevrouw R. stelt dat ze voor niets een kaart hee� gekocht bij de parkeergarage omdat de he�omen 
vanzelf open gingen. Aan mevrouw is uitgelegd dat bij de parkeer garage kentekenherkenning 
aanwezig is, om die reden zijn de he�omen opengegaan. 

Team VHT: klacht ongegrond 

4. 

5. 

Mevrouw B. dient een klacht in omdat ze geen juiste voorlich�ng hee� ontvangen over de 
openings�jden van het gemeentehuis �jdens de feestdagen. Bij navraag blijkt dat mevrouw inderdaad 
niet de juiste informa�e hee� gehad. Excuses worden aangeboden. 

Team Communica�e: klacht gegrond 

Mevrouw G. vindt dat ze te lang moest wachten op een informa�e verzoek omtrent persoons-
gegevens, en dat ze niet goed is voorgelicht over de bijkomende kosten die berekend zijn. Al met al 
hee� ze het gevoel dat ze onnodig is tegengewerkt. Na onderzoek blijkt dat bij de oorspronkelijke 
aanvraag de we�elijke termijn niet is overschreden. Bij de aanvullende vraag van mevrouw is de 
termijn overschreden met twee dagen. Wat betre� de onverwachte kosten; mevrouw is niet �jdig op 
de hoogte gesteld van bijkomende kosten. Dit staat ook niet vermeld op de website. De kosten voor de 
aanvraag hoe� mevrouw niet te betalen. Dat mevrouw is tegengewerkt is niet geconstateerd. 

Team Publieksdiensten:  klacht gegrond 

6. 
Mevrouw D. hee� op 1 november een aanvraag ingediend bij het toenmalige Porthos. Ze dient een 
klacht in omdat ze na 14 weken nog geen besluit hee� ontvangen. 
Het team WMO maakt excuses en er wordt meteen een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.   

Team WMO en Jeugd:  klacht gegrond 
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7. 
De heer F. vroeg het team WMO en Jeugd een overzicht van alle zorg verleners. Hij moest twee weken 
wachten op een antwoord. Dat vond meneer veel te lang voor de puur administra�eve vraag die hij 
stelde. De heer F. ontvangt terstond het overzicht. 

Team WMO:  klacht gegrond 

8. 
Een lid van een sportvereniging klaagt dat de sporthal huren bij de gemeente niet opgeruimd is. 
Het team Administra�e en Ondersteuning biedt excuses aan en beloven beterschap. 

Team Administra�e en Ondersteuning:  klacht gegrond 

9. 
Een ouder echtpaar klaagt over een gebruiksonvriendelijke parkeer zuil achter de boulevard. In het 
donker is de betaalinstruc�e bijna niet te lezen. Wanneer ze een poging doen om te betalen wordt 
prompt de betaling afgebroken. Ze pleiten voor gebruiksvriendelijke parkeer zuil. 
Bij onderzoek blijkt dat alle betaalzuilen een licht hebben als het donker is. Niets wijst erop dat de lamp 
niet naar behoren hee� gewerkt. 

Team Vergunning en Handhaving:  klacht ongegrond 

10. 
Mevrouw M. is boos en teleurgesteld omdat ze vindt dat het team WMO en Jeugd niet kijkt wat ze 
nodig hee�, maar dat het team WMO en Jeugd kijkt naar wat ze vinden waar ze recht op hee�. Ze wil 
daarom een gesprek met de burgemeester. Tijdens een gesprek met de klachtencoördinator en een 
medewerker van het team WMO en Jeugd loopt de klaagster boos weg. Daarna vernemen we niets van 
haar. 
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13.

gekomen op haar brief. 

12.

Team WMO en Jeugd:  klacht ongegrond 

11. 
De heer I. dient een klacht in via de Zeeuwse ombudsman. Een door hem ingediende en door vele 
buurtbewoners ondertekende pe��e tegen hardrijders in zijn buurt hee� niet het gewenste effect. Hij 
wil met de klacht benadrukken dat de gemeente niet extra handhaven handhaa� en is daar zeer 
teleurgesteld over.. Een verkeersdeskundig hee� een goed gesprek met meneer. In dat gesprek kan hij 
al zijn wensen kenbaar maken over de mogelijk oplossingen tegen het harde rijden bij hem in de buurt. 
De verkeersdeskundige hee� samen met het team Verkeer onderzocht of een van de mogelijke 
oplossingen uitvoerbaar en betaalbaar was. 

Team Verkeer:  klacht ongegrond 

Klager M. dient een klacht in omdat ze teleurgesteld is nadat haar aanvraag voor een verhuis-
vergoeding is afgewezen. Ze wil een gesprek met de burgemeester. Er komt een gesprek waarin haar 
casus behandelaar uitlegt waarom de aanvraag is afgewezen. 

Team WMO en Jeugd:  klacht ongegrond 

Mevrouw S. dient via de Zeeuwse ombudsman een klacht in omdat ze geen reac�e hee� ontvangen 
van de gemeente toen ze hulp vroeg in verband met het verwarde gedrag van haar buurman. 
Er wordt contact opgenomen met mevrouw door de poli�e. Mevrouw ontvangt een brief van de 
gemeente waarin excuses worden aangeboden omdat er geen inhoudelijke reac�e van de gemeente is 

Team Lee�aarheid: klacht gegrond 
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14. 

De heer zich P. dient een klacht in naar aanleiding van het optreden van handhavers bij de AH XXL. Hij 

stelt dat de handhavers zich arrogant opstellen en niet fatsoenlijk reageren op zijn vraag. Na onderzoek 

blijkt dat het gaat om een spoedmelding. De betrokken handhaver betreurt naderhand dat hij meneer 

onvriendelijk te woord hee� gestaan. Hij had de focus op de melding en biedt zijn excuses aan. 

Team VHT : klacht gegrond 

15. 

De heer D. klaagt omdat hij na zes weken nog geen besluit op zijn aanvraag hee� ontvangen. Voor hem 

is elke dag zonder de aangevraagde voorziening een dag teveel. Dit temeer omdat in de corona �jd er 

geen dagbesteding is.  Bovendien vermoedt hij dat zonder zijn toestemming gegevens zijn gedeeld met 

een hulpverlener. De casus behandelaar neemt contact op en gee� duidelijkheid wanneer de heer zijn 

besluit kan ontvangen en wanneer gegevens gedeeld mogen worden. Termijnen zijn niet 

overschreden. Meneer is tevreden na het gesprek. 

Team WMO en Jeug : klacht ongegrond 

16. 
Er komt een klacht binnen via het an� discrimina�ekantoor, de heer voelt zich gediscrimineerd omdat 

er een enquête is uitgezet door de gemeente Vlissingen waarin mensen van 20 tot 40 jaar gevraagd 

wordt hoe de gemeente Vlissingen een beweegvriendelijke ruimte kan ontwikkelen. De heer betreurt 

dat hij geen inspraak hee� omdat hij ouder is. Er wordt uitgelegd dat met het onderzoek dat de 

gemeente hee� uitgezet is bedoeld om jongvolwassenen van 21 tot 40 jaar mee te laten denken over 

wat hen s�muleert tot beweging in de buitenruimte. 

17. 

Meneer vindt het belangrijk dat er een signaal is afgegeven. 

Team Sociaal: klacht ongegrond 

De heer B. hee� twee maal een melding geplaatst met het verzoek de wilde bramenstruiken te snoeien 

die vanaf gemeentegrond in zijn tuin woekert. Hij hee� geen reac�e gekregen. Er komt een gesprek 

met de toezichthouder Groen, de klachtencoördinator en de klager op de loca�e. Daar wordt uitgelegd 

dat het grasveld waarop de wilde braam groeit wordt beheerd als een intensief grasveld. Er wordt ca 22 

keer per groeiseizoen wordt gesnoeid. Op de eerste melding is er een extra snoei opdracht gegeven. De 

gemeente hee� dat echter niet gecommuniceerd met de melder. De termijn van informeren over de 

melding hee� de gemeente dus overschreden. De bramenstruik wordt nogmaals gesnoeid. 

Team Stadbeheer: klacht gegrond 

18. 

De heer MA. hee� vijf maal de gemeente gebeld met het verzoek om teruggebeld te worden over een 

onveilige verkeerssitua�e. Na drie maanden wachten dient hij een klacht in. Er worden excuses 

aangeboden. Door personele wisselingen hee� het inderdaad te lang geduurd voordat er contact is 

opgenomen. Meneer krijgt uitleg en is tevreden. 

Team  Lee�aarheid: klacht gegrond 
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19. 
Een advocaat beklaagt zich omdat hij na herhaaldelijk vragen geen deugdelijk antwoord krijgt op zijn 
vraag. De betrokken ambtenaar had een inhoudelijke reac�e op de vraag reeds verstuurd. Maar het 
antwoord en klacht kruisen elkaar. De ambtenaar realiseert zich dat het antwoord te lang op zich liet 
wachten en excuseert zich. 

Team VHT: klacht gegrond 

20. 
De heer A. dient een klacht in omdat hij denkt dat zijn casusbehandelaar dingen verteld die niet waar 
zijn en hij hee� om die reden geen vertrouwen meer in haar. 
Er volgt een goed gesprek met de juridisch medewerker waarin de aanvraag nog eens goed wordt 
doorgenomen. Na excuses van de betrokken ambtenaar voor de ontstane verwarring is er weer 
voldoende vertrouwen in de klanten ondersteuner. 

Team WMO en Jeugd: klacht gegrond 

21. 
De heer M. uit zijn onvrede over de communica�e rond inspraakprocedure en het gekozen beleid. Bij 
navraag bij de gemeente krijgt hij geen goede inhoudelijke reac�e. 
In een gesprek met de klachtencoördinator wordt uitgelegd wat de uitkomst was inspraakprocedure 
was. Excuses worden namens het team overgedragen omdat de communica�e slecht is verlopen. 

Team verkeer: klacht gegrond 

22. 
De heer M. verzoekt al een �jdje om matrixborden bij een verkeersgevaarlijk punt. Wanneer hij 

23.

24. 

meerder malen informeert wanneer deze komen krijgt hij geen reac�e. Meneer dient daarom een 
klacht in. Door personele wisselingen zijn de contact verzoeken ongemerkt gebleven. Er wordt snel 
contact opgenomen door de nieuwe medewerker. Namens het team volgen er excuses en krijgt 
meneer uitleg over de procedure van de matrixborden. 

Team Leef klacht:  gegrond 

Mevrouw klaagt dat na het vernieuwen van de straat haar oprit te hoog is aangebracht. De aannemer 
ontkent dit. De projectleider namens de gemeente en de klachtencoördinator gaan terplekke 
inspecteren. Er wordt opdracht gegeven aan de aannemer om de oprit wederom iets te verlagen.  

Team Fysiek: klacht gegrond 

Mevrouw V. stelt dat de gemeente onbillijk en onredelijk handelt in haar handhaving op illegale 
bouwwerken in Bossenburg. Maar het zit de klaagster ook erg dwars dat vanaf het begin van het 
handhavingstraject leek of alles mogelijk en bespreekbaar was. Het hee� haar het gevoel gegeven dat 
er toch nog werd geluisterd naar burgers. En dat er samen naar een oplossing gezocht zou worden. 
Maar achteraf stelt klaagster dat, het niet is gebeurd en dat er op sommige vragen geen reac�e is 
gekomen. Ze voelt zich niet serieus genomen. 
Mevrouw wil een formeel besluit op haar klacht. Na de hoorzi�ng komt de klachtencoördinator tot het 
oordeel dat het college in zijn uitvoering van handhaving redelijk, billijk en behoorlijk hee� gehandeld. 
Tevens concludeert zij dat de medewerkers en de wethouder van de gemeente Vlissingen zich 
inhoudelijk ruim voldoende hebben ingezet om de aangedragen punten door mevrouw van V. serieus 
te behandelen. De klachtencoördinator adviseert het college de klacht ongegrond te verklaren. 

Team VHT:klacht ongegrond 
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25. 

De heer S. stuurde een verzoek een afwijzing te heroverwegen. Hij krijgt er geen reac�e op. Ook 

afspraken die nadien gemaakt worden krijgt hij geen beves�ging. 
Na onderzoekt blijkt dat de brieven die de heer afgee� op het stadhuis er een flinke �jd overdoen om bij 

de afdeling belas�ngen in Middelburg te komen. Daardoor ontstaat er een vertraging. De heer krijgt 

terstond een inhoudelijk antwoord. De termijnen zijn hierbij niet overschreden. 

Team belas�ngen: klacht ongegrond 

26. 

De heer B is verbolgen dat een beveiliger hem de toegang ontzegt naar de boulevard met zijn 

scootmobiel. De beveiligers moeten er in opdracht van de gemeente op toe zien dat er niet teveel 

mensen tegelijk op de boulevard komen. De klager gee� nadien geen informa�e over data , �jds�p en 

wie hem hee� aangesproken. Het onderzoek naar de klacht is gestopt omdat het dossier geen 

aanknopingspunten biedt en aan een uitnodiging om aanvullende info aan te leveren (die mogelijk tot 

een ander oordeel had kunnen leiden) geen gehoor is gegeven.      

Team VHT:  klacht ongegrond 

27. 
De heer J dient een klacht in omdat zijn vrouw �jdens een wandeling met een kind in rolstoel onheus is 

bejegent door een medewerker van de gemeente Vlissingen. Volgens de klager zei de betrokken 

medewerker dat mevrouw via de weg moeste omlopen. De klager ontvangt excuses van de 

coördinator. Betrokken medewerker wordt aangesproken op zijn gedrag. 

29. 

Team Stadbeheer: klacht gegrond 

28. 

De heer R spreekt een medewerker van de kolken reiniging aan. Hij vraagt de medewerker om ook de 

kolken aan andere kant van de straat te reinigen. Betrokken medewerker gaf geen antwoord op de 

vraag en ging niet in op zijn verzoek.. Een medewerker van de gemeente Vlissingen bespreekt de klacht 

met het bedrijf. Het bedrijf beloofd beterschap en de medewerker van de gemeente biedt namens het 

bedrijf excuses en communiceert met de klager.  

Team lee�aarheid :klacht gegrond 

De heer A. dient een klacht in omdat hij een vraag stelt over een loca�e van kabel aan de gemeente. Na 

twee maanden hee� hij nog geen reac�e ontvangen. 

De medewerker biedt excuses aan en gee� de heer de gewenste informa�e. De heer A is tevreden. 

Team lee�aarheid: klacht gegrond 

30. 
De heer W is verbolgen over de manier van communiceren van de klant contact medewerker. Hij stelt 
dat ze hem onvriendelijk en chagrijnig te woord stond. Hij wil geen behandeling van zijn klacht. Hij 
wilde het gewoon melden. 

Team communica�e:  klacht ongegrond 
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31. 
De heer W hee� na het doen van een melding over snoeien een vervelend gesprek met de coördinator 
Groen. Hij dient een klacht in. De coördinator Groen hee� een goed gesprek waarin alle misva�ngen 
worden uitgepraat. 

Team Stadbeheer: klacht gegrond 

32. 
De heer K. dient een klacht in. Hij is �jdens het doorgeven van een verhuizing niet goed te woord 
gestaan. Hij stelt dat de medewerkers teveel naar de regels kijken en te weinig rekening houden met de 
mensen. Medewerker Burgerzaken maakt excuses. Bij de aanvraag zijn ook andere instan�es 
betrokken en de communica�e was niet goed. De verhuizing is snel doorgevoerd. 

Team Publieksdienten: klacht gegrond 

33. 
Mevrouw B. dient een klacht omdat ze nog steeds geen besluit hee� ontvangen van het team WMO. 
Achteraf blijkt dat ze geen officiële aanvraag hee� ingediend. Mevrouw is al bezig vanaf de �jd dat de 
Wmo nog bij Porthos was. De procedure is zeer langdurig geweest en onhelder. Uiteindelijk blijkt dat 
wat ze aanvraagt niet onder de wet Wmo valt. Mevrouw B en haar hulpverlener worden verder 
geholpen zodat duidelijk wordt hoe zij wel een aanvraag kunnen doen. 

Team WMO: klacht gegrond 

34. 
Mevrouw en Heer l. dienen een klacht in tegen de gedragingen van de gemeente Vlissingen �jdens het 
nemen van een besluit  van meer dan een jaar geleden. 

36. 

35. 

De klachten coördinator adviseert het college de klacht niet in behandeling te nemen. Er is al een 
klachtenprocedure gevolgd en de gedragingen gaan over een periode van meer dan een jaar geleden. 

Team WMO:  klacht niet in behandeling genomen 

De heer S. is verbolgen over het feit dat hij een boete krijgt. Hij hee� de auto even op voor zijn woning 
geparkeerd omdat de straat vol staat en hij voor een korte periode even zijn auto kwijt moest. Hij is van 
mening dat de BOA tenminste had kunnen waarschuwen. 
Er komen regelma�g klachten over het parkeren bij de wegversmallingen zoals bij de betreffende 
woning, daardoor hee� de BOA bekeurend op getreden. Het is niet gebruikelijk om overal aan te gaan 
bellen om de bestuurder van een fout geparkeerde auto te traceren. 

Team VHT: klacht ongegrond 

Mevrouw K. dient een klacht in omdat de openbare toile�en in de stad niet open zijn, terwijl de 
toile�en op het strand wel open zijn. Er wordt uitleg gegeven. De openbare toile�en op het strand 
worden beheert De S�ch�ng Strandexploita�e Veere en deze volgen het beleid van de gemeente 
Veere. De openbare toile�en in de binnenstad worden beheert door de gemeente Vlissingen. Deze 
hee� de toile�en op 15 juni 2020 weer geopend volgens de voorschri�en van het RIVM. Dat de 
toile�en gesloten waren, had uiteraard te maken met het corona virus. 

Team VHT: klacht ongegrond 
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37. 
Een zorgverlener dient een klacht in omdat de gemeente Vlissingen hee� besloten dat hij geen zorg 

meer mag verlenen aan zijn cliënt. De klachtencoördinator legt uit dat tegen een besluit bezwaar 

gemaakt kan worden en dat de klacht niet behandeld al worden. 

Team WMO:klacht niet in behandeling genomen 

38. 
De heer B. wil een kavel van de gemeente Vlissingen kopen. Wanneer hij zich bij de betreffende 

makelaar meldt hoort dat hij in aanmerking komt. Hij krijgt informa�e toe gestuurd. Wanneer hij 

contact hee� met betreffende ambtenaar krijgt hij te horen dat de gemeente al in gesprek is met een 

andere cliënt. De heer B. vermoedt dat sommigen een voorkeursbehandeling krijgen. Bovendien krijgt 

hij geen duidelijke antwoorden op zijn vragen. Hij meldt zich bij de Zeeuwse Ombudsman die hem 

doorverwijst naar de gemeente Vlissingen. 
Naar aanleiding van zijn klacht wordt er een gesprek georganiseerd met de klachten coördinator en de 

betreffende ambtenaar. In dat het gesprek wordt uitgelegd dat het makelaarskantoor een fout hee� 

gemaakt. Het is duidelijk dat de communica�e zeer stroef verloopt. Er word beloofd documenten te 

overleggen waaruit blijkt dat er geen sprake is van voorkeursbehandeling. De verdere communica�e 

verloopt via een andere medewerker. Deze legt duidelijk uit welke procedure er geldt. Uiteindelijk is de 

klager tevreden met alle antwoorden en duidelijkheid omtrent de verkoop van de kavels. 

Team Lee�aarheid: klacht ongegrond 

39. 
Een bewindvoerder dient namens een cliënt een klacht in. De bakfiets van de heer ging kapot en om die 

40. 

reden hee� hij deze een paar dagen achtergelaten in een berm. De fiets is weggehaald en uit elkaar 

gehaald. Hij vindt het niet tof wat er is gedaan met zijn fiets en vindt ook niet dat de gemeente het recht 

hee� deze te demonteren en weg te gooien. Hij krijgt zijn fiets terug. De bewindvoerder is tevreden 

met de klachtbehandeling en gaat vervolgens de gemeente aansprakelijk stellen. 

Team Stadbeheer :klacht ongegrond 

Mevrouw V dient een klacht in over een genomen besluit van de burgemeester een begrafenisstoet 

met motors toe te laten. Mevrouw verzoekt ons enkel schri�elijk te reageren. Ze ontvangt een e-mail 

met een uitgebreid antwoord op haar vragen en een uitleg waarom het besluit is genomen. 

Team Lee�aarheid klacht: niet in behandeling genomen 

41. 

Mevrouw M dient een klacht in via de Zeeuwse ombudsman. Zij stelt dat de medewerkers van Wmo 

haar onjuist bejegenen en haar vals beschuldigen. 

De klachten coördinator, de casus behandelaar de klaagster en haar hulpverlener hebben een gesprek. 

Dan besluit de klaagster haar klacht in te trekken omdat ze een andere  procedure wil volgen. 

Team WMO: klacht ingetrokken 
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42. 
Mevrouw V. is maakt zich zorgen over het toezicht van de strandwacht aan het badstrand. Tijdens het 
passeren van een schip op 15 juli 2020 ontstonden er grote golven. Er waren naar het oordeel van de 
klaagster te weinig strandwachten en de mensen werden niet gewaarschuwd. Er brak paniek uit en 
sommige mensen liepen verwondingen op.    
Het beheer en onderhoud van de Vlissingse stranden wordt uitgevoerd door de S�ch�ng 
Strandexploita�e Veere (SSV). Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Veere. De 
klacht hebben we met haar toestemming doorgestuurd. De klacht wordt snel opgepakt en er volgt 
uitleg hoe dit kon gebeuren. Aan de hand van het voorval werden er maatregelen getroffen zodat in de 
toekomst dit niet meer zou gebeuren. 

Gemeente Veere:  klacht doorgestuurd 

43. 
De heer R. dient een klacht in over het gedrag van een ambtenaar. Hij stelt dat de ambtenaar hem 
onnodig veel informa�e vroeg voor het verlenen van een vergunning. Hij verzoekt om die reden om 
een andere behandelaar als hij nogmaals een vergunning wil aanvragen. 
De teamleider hee� een telefonisch gesprek met de klager. In dat gesprek biedt hij excuses aan. 

Team VHT: klacht gegrond 

44. 
Mevrouw L. hee� een klacht over een dienstauto van de gemeente Vlissingen die meerdere malen 
dubbel geparkeerd staat, terwijl er vaak geen plaats is in betreffende straat om te parkeren. 
Naar aanleiding van de klacht hee� er een gesprek plaatsgevonden met de teamleider, de coördinator 
en de betrokken ambtenaar van het team Stadbeheer, hij wordt aangesproken op zijn gedrag. De 
medewerker hee� zijn excuses gemaakt. Hij zal in het vervolg zijn parkeergedrag aanpassen. 

46. 

Team Stadbeheer: klacht gegrond 

45. 
Mevrouw H klaagt omdat ze bij de milieustraat in de rij van de auto's moest staan met haar fiets. 
Mevrouw wordt geïnformeerd dat ze haar klacht kan doorgeven aan Zeeuwse ReinigingsDienst B.V 
Zeeuwse Reiniging dienst: klacht niet in behandeling genomen maar doorgestuurd 
46. Mevrouw W hee� een klacht over de behandeling van haar melding. Ze hee� geen antwoord 
gekregen en toen ze aangaf dat ze zich weggezet voelde als een zeurpiet, is daar niet op gereageerd. 
Er is iets misgegaan met de registra�e van de melding. De coördinator biedt daarvoor excuses aan, het 
was geenszins de bedoeling de melding te negeren en niet te behandeling te nemen. Tevens krijgt 
mevrouw een inhoudelijke reac�e op haar melding. 

Team VHT klacht gegrond 

Mevrouw W hee� een klacht over de behandeling van haar melding. Ze hee� geen antwoord gekregen 
en toen ze aangaf dat ze zich weggezet voelde als een zeurpiet, is daar niet op gereageerd. 
Er is iets misgegaan met de registra�e van de melding. De coördinator biedt daarvoor excuses aan, het 
was geenszins de bedoeling de melding te negeren en niet te behandeling te nemen. Tevens krijgt 
mevrouw een inhoudelijke reac�e op haar melding. 

Team VHT klacht gegrond 
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47. 
Mevrouw V. doet een melding over de overlast van meeuwen in haar buurt. In die melding verzoekt ze 

ook om een gesprek voor een mogelijke oplossing. Ze krijgt een antwoord waar ze niets mee kan en 

voelt zich niet serieus genomen. De melding bereikt een medewerker die meldingen behandeld. Hij 

beantwoord de melding maar stuurt het verzoek om een gesprek niet door naar een 

beleidsambtenaar. Na de klacht neemt de beleidsambtenaar alsnog contact op met mevrouw. Ze is blij 

met het gesprek. Daarmee is voor haar de klacht voldoende behandeld. 

Team Stadbeheer: klacht gegrond 

48. 

Begin van het jaar stuurt meneer H een melding aan de gemeente over defecte verlich�ng. Pas 

maanden later krijgt de meneer een inhoudelijk onbevredigend antwoord, en hij dient daarover een 

klacht in. De vak ambtenaar erkent dat het antwoord iets te kort door de bocht was. Hij gaat ter plaatse 

kijken en spreekt de klager en bied hem zijn excuses aan. De heer H is blij met een inhoudelijke reac�e 

en de klachtdossier mag worden gesloten. 

Team Stadbeheer :klacht gegrond 

49. 

De heer R. dient een klacht in, hij hee� een vraag over een parkeerprobleem gesteld aan de gemeente 

maar krijgt er geen antwoord op. Hij hee� nogmaals om een antwoord verzocht maar hij hee� daarop 

nog steeds geen antwoord gekregen. De betreffende ambtenaar biedt allereerst excuses en erkent dat 

het te lang hee� geduurd voordat de gemeente gereageerd hee�. Hij gaat naar de plaats van het 

parkeer probleem en bespreekt een oplossing met de heer R. 

51. 

Team Leef baarheid:  klacht gegrond 

50. 

De heer W. dient een WOB verzoek in wat tegelijker�jd een klacht is . 

Op de vraag van de klachtencoördinator om de klacht toe te lichten komt geen respons, ook niet als ze 

nogmaals verzoekt om een reac�e. De klacht wordt niet behandeld. 

Team WMO: klacht ongegrond. 

Mevrouw M. dient een klacht in omdat ze het niet eens is met een besluit op bezwaar wat het college 

op advies van de bezwarencommissie hee� genomen. 

De klacht wordt niet in behandeling te nemen omdat deze betrekking hee� op een gedraging 

waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld. 

Klacht is  niet in behandeling genomen. 

52. 
Mevrouw M. is een studente uit het buitenland. Ze hee� drie weken geleden aangi�e van inschrijving 
gedaan in de gemeente Vlissingen. Ze hee� nog steeds geen beves�ging ontvangen waarin haar 
nieuwe bsn nummer is vermeld waardoor ze veel zaken niet kan regelen. Wanneer ze telefonisch 
contact opneemt met het betreffende team krijgt ze geen antwoord.   Ze dient daarom een klacht in. 
Mevrouw ontvangt na korte �jd de beves�ging van haar inschrijving en haar bsn nummer. Daarmee is 
ze tevreden en slaat een gesprek om haar situa�e uit te leggen af. 

Team Publieksdiensten: klacht gegrond 
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53. 
De heer J. wordt �jdens het oversteken van een zebrapad bijna omver gereden door een auto van 
handhaving. Tot zijn grote verbazing reed de auto door. Daar is hij erg boos over en daarom dient hij  
een klacht in. 
De coördinator van het team neemt contact op met de klager, daarbij biedt hij allereerst de excuses 
aan. Er wordt een onderzoek gestart naar de bestuurder en de teamleider spreekt hem. Er volgt nog 
een terugkoppeling naar de klager en deze is tevreden met de a�andeling van zijn  klacht. 

Team VHT: klacht gegrond 

54. 
De heer A. klaagt omdat hij niet meer parkeerkaarten kan bestellen. Hij woont in een vergunning 
parkeren gebied en wil graag dat zijn familie op bezoek komt. Hij is het niet eens met het gevoerde 
beleid en vindt de communica�e met de gemeente slecht. 
De heer A. ontvangt een uitleg over het beleid rondom het vergunning parkeren. Er volgt ook nog een 
gesprek met de wethouder en de klachtencoördinator. Daar wordt een �jdelijke oplossing besproken 
en wordt de heer A. bijgepraat over de komende veranderingen van het beleid omtrent parkeren. 

Team Leef :klacht ongegrond 

55. 
De heer G. hee� een klacht ingediend omdat hij diversenmalen had probeerde een afspraak te maken 
om hulp aan te vragen voor zijn echtgenote. Er wordt een afspraak gemaakt met meneer op het 
stadhuis en dan blijkt dat de medewerker er niet is. 
Het team WMO erkent dat er fouten zijn gemaakt. Er wordt een huisbezoek georganiseerd waarin de 
aanvraag in gang wordt gezet en er komen excuses van het team. Het klacht dossier mag gesloten 
worden volgens de heer G. 

transparant is geweest. 

57. 

Team WMO: klacht gegrond 

56. 
Een uitvoerder die namens de gemeente onkruid aan het bestrijden was hee� per ongeluk de Japanse 
hulst in de tuin van de heer G. geraakt en deze is om die reden dood gegeaan. De heer G maakt hiervan 
twee maal melding maar krijgt geen inhoudelijke reac�e. 
Consulent Groen neemt contact op met de klager en biedt excuses aan voor de slechte communica�e. 
De heer G. ontvangt een nieuwe plant van de uitvoerder. De heer G. hoopt dat de communica�e in de 
toekomst beter is. 

Team Stadsbeheer :klacht gegrond 

Mevrouw C. hee� een vervelend telefonisch gesprek gehad met een casusbehandelaar. Ze dient een 
klacht in omdat ze vermoed dat de casusbehandelaar met anderen over haar situa�e praat. 
Na onderzoek is blijkt dat de casusbehandelaar we�elijke verplicht is om onderzoek te doen en 

Team WMO: klacht ongegrond 
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58. 
Een complexe aanvraag voor een duo-fiets en bijbehorende aanpassing duurt nu ongeveer een jaar. 

Het is mevrouw M. niet duidelijk wanneer de voorziening wordt geleverd en ze krijgt geen contact met 

haar casusbehandelaar want deze is niet bereikbaar. Ze dient een klacht via de Zeeuwse ombudsman. 
Het blijkt dat er een personeel wisseling is. De opvolger neemt snel contact met haar op en gee� uitleg 

over de status van de aanvraag. 

Team WMO:klacht gegrond 

59. 
De heer M. maakt zich zorgen over de verkeerssitua�e bij hem in de straat. Hij doet een melding en 

spreekt een BOA  aan over de situa�e. Deze zegt hem toe dat hij zal worden gebeld maar hij hoort niets. 

Na onderzoek blijkt dat de vraag bij de verkeerde medewerker terecht is gekomen maar deze hee� de 

vraag niet doorgegeven aan een collega. De verkeersdeskundige kijkt naar de situa�e en behandeld zijn 

verzoek. 

Team VHT: klacht gegrond 

60. 

Volgens de website van de gemeente Vlissingen is parkeerbeheer bereikbaar tot 21:30. Wanneer 

mevrouw H. belt die �jd over een urgente situa�e vindt ze geen gehoor. 
Er wordt een onderzoek gedaan. Het blijkt dat er onlangs problemen zijn geconstateerd met de 

groepsnummers. De BOA's hebben een eigen telefoon maar zijn bereikbaar onder één nummer. Deze  

groepsnummers zijn slecht bereikbaar. Daarom is door leverancier met ondersteuning van de 

computerservice afdeling uitgebreid geanalyseerd waar de oorzaak van de problemen ligt. Inmiddels is 

61.

Team VHT: klacht gegrond 

62. 

een oorzaak gevonden en deze is opgelost. Er was in dit geval dus geen sprake dat de ambtenaar zijn 

werk niet goed deed. 

De heer S. hee� een klacht ingediend omdat hij het niet eens is met de manier waarop hij is bejegend 

�jdens het betreden van de Boulevard met de scooter. Hij stelt dat de bewaker te agressief was. 

De klacht wordt behandeld door het beveiligingsbedrijf. 

Klacht is niet in behandeling genomen en doorgestuurd 

Mevrouw R. hee� een brief geschreven naar de gemeente over een situa�e van een steeg bij haar in  

de buurt. Ze vraagt samen met buren die de brief hebben ondertekend om een oplossing. Mevrouw 

hoort niet van de gemeente ook niet na terugbelverzoeken. 

Na onderzoek blijkt dat de brief terecht komt bij een team dat deze zaak niet kan behandelen. De brief 

wordt doorgestuurd naar een juiste ambtenaar. Deze neemt meteen contact op met de klaagster. 

Daarmee is wat mevrouw R. de klacht voldoende behandeld. 

Team Communica�e: klacht gegrond 
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63. 
Mevrouw D. dient een klacht omdat ze bijna een maand bezig is om zaken geregeld te krijgen, bij het 
team Wmo, maar ze krijgt geen reac�e! 
Door een wisseling van personeel hee� het te lang geduurd voordat mevrouw een reac�e ontving. Dat 
erkent het team Wmo. Er word een dag na de klacht contact opgenomen door de nieuwe casus 
behandelaar en haar vragen worden inhoudelijk behandeld. Mevrouw D. vindt dat haar klacht 
voldoende is behandeld. 

Team WMO: klacht gegrond 

64. 
Mevrouw M. dient een klacht omdat ze het niet eens dat zij een brief hee� ontvangen waarin ze wordt 
aangesproken op haar gedrag. 
De klacht gaat niet over een gedraging van een ambtenaar en wordt derhalve niet behandeld. 

Team WMO klacht niet behandeld 

65. 
De heer H. hee� een brief gestuurd naar de gemeente omdat hij teleurgesteld is in het groenbeleid. Hij 
stelt dat er te weinig onderhoud is aan een verwilderde sloot wat volgens hem ongedierte aantrekt. Hij 
krijgt op dat bericht geen reac�e. Kort daarop laat de gemeente een stuk snoeien. De heer H. vindt dit 
veel te weinig en dient een klacht in.  
Uiteindelijk blijkt dat de snoeironde, niet in rela�e staat met het bericht wat de heer H. hee� gestuurd. 
Het team erkent dat de heer H. te lang op een reac�e hee� moeten wacht. Er komt een posi�ef gesprek 
met de klager en twee medewerkers van de gemeente bij de verwilderde sloot. Daar is de heer H. 
tevreden mee. 

67.

Heer en mevrouw 

Team WMO: klacht ongegrond 

Team Stadbeheer: klacht gegrond 

66. 
De heer M. is verbolgen omdat hij een serieuze melding hee� gedaan over kapo�e verlich�ng, maar 
slechts een zeer summier antwoord ontvangt. 
Er volgt een betere uitleg en excuses. De betreffende ambtenaar begrijpt dat hij te kort te bocht was 
met het antwoord en spreekt af in het vervolg een vollediger antwoord te sturen.  
Team Stadsbeheer: klacht gegrond 

De heer Z. klaagt omdat hij drieënhalve week nog geen reac�e hee� ontvangen op zijn melding. 
Er wordt door een vak ambtenaar contact opgenomen en uitgelegd dat de door klager gesignaleerde  
overlast meegenomen wordt bij een project. Er was een brief met informa�e onderweg naar de heer Z. 

Team Stadbeheer: klacht gegrond 

68. 
L. dienen een klacht in via Zeeuwse ombudsman. In uw klacht stellen ze dat de 

berichten en e-mails die zij sturen  naar de gemeente Vlissingen stelselma�g worden genegeerd. 
Na zorgvuldige bestudering van het hele dossier kan de klachtencoördinator geen nieuwe feiten, 
aanvragen of verzoeken ontdekken waar de medewerkers van de gemeente Vlissingen niet op hebben 
gereageerd. Het dossier biedt geen aanknopingspunten om tot een ander oordeel te komen dan 
ongegrond verklaren van de klacht. Aan de uitnodiging om aanvullende informa�e aan te leveren, die 
mogelijk tot een ander oordeel had kunnen leiden, is geen gehoor gegeven door de heer en mevrouw L.  
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69. 
Een advocaat die namens de familie M een bezwaar schri� hee� ingediend bij de bezwarencommissie 

dient een klacht in over een medewerker van de Wmo. Ze stelt dat de medewerker leugens vertelt. 

Door de klachtencoördinator is voorgesteld een gesprek te organiseren. Het doel van het geplande 

gesprek is om op een informele manier tot een bevredigende a�andeling van de klacht te komen en 

het beschadigde vertrouwen te herstellen. Aanvankelijk willen de advocate en haar cliënte dat graag. 

Na het ontvangen van het besluit op bezwaar zien ze van het gesprek af. Zij trekken de klacht in. 

Team WMO:  klacht niet behandeld 

70. 

De familie D. krijgt om 20.00 s 'avonds een BOA aan de deur. Ze ontvangen een boete. Ze vinden het raar 

dat ze zo laat nog langs komen. Bovendien kloppen ze op de ramen in plaats van de bel te gebruiken.  

Daarom dienen ze een klacht in. Er volgt een uitleg. De BOA's realiseerden zich dat het �jds�p wat laat 

was maar door hun werkzaamheden konden ze nier eerder komen. Zij meenden dat het ook niet 

gepast was een dag later te komen. Alhoewel de klager het er niet mee is mag de klacht worden 

afgesloten. Tegen de boete mag bezwaar worden gemaakt. 

Team VHT: klacht ongegrond 

71. 
Mevrouw B. dient een klacht in tegen een medewerker. Mevrouw stelt dat hij de procedure voor 

ontheffing parkeren niet goed hee� gevolgd. Ze stelt dat de ontheffing parkeren ten onrechte is 

verleend. Zij vermoed dat de medewerker goed bevriend met diegene die de ontheffing hee� 

ontvangen. Ze dient om die reden een klacht in. De klachtencoördinator doet onderzoek naar de 

gecontroleerd.  

mondkapje zal 

72.

aanvraag ontheffing van de APV. Zij is daarbij tot de conclusie gekomen dat bij de behandeling van de 

aanvraag alle we�elijke vastgestelde procedures zijn gevolgd. Het dossier is compleet en 

Team VHT: klacht ongegrond 

De heer U. dient een klacht in omdat hem �jdens een bezoek aan de gemeente Vlissingen hem de  

toegang is ontzegd tot het gemeentehuis door een beveiliger. De klager droeg geen mondkapje, 

vandaar de weigering door de beveiliger. Hij hee� geprobeerd uit te leggen dat hij  geen mondkapje 

droeg omdat hij chronische bronchi�s hee�. 
Naar aanleiding van de klacht neemt een medewerker van het team facilitair van de gemeente 

Vlissingen contact op met de directeur van het beveiligingsbedrijf en de betrokken beveiliger. Zij komen 

tot de conclusie dat de toegang tot het stadhuis ten onrechte is geweigerd omdat hij geen mondkapje 

droeg in verband met een chronische bronchi�s. De medewerker Facilitair neemt contact op met de 

klager. Hij deelt mede dat hij het voorval betreurt en biedt hiervoor excuses aan. De juiste instruc�e 

voor een naar aanleiding van de klacht worden doorgenomen met het 

beveiligingsbedrijf. 

Team Facilitair:  klacht gegrond 
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73. 
Mevrouw D. dient een klacht in omdat ze na een doen van een melding en twee e-mails na zes weken 
nog geen inhoudelijke reac�e hee� ontvangen. De betrokken medewerker erkent dat hij eerder had 
moeten reageren en betreurt dat het niet is gebeurd. Hij neemt terstond contact op en bied excuses 
aan. Het verzoek wordt in behandeling genomen. 

Team Stadbeheer: klacht gegrond 

74. 
Via de Zeeuwse ombudsman bereikt ons een klacht van de heer S. Hij hee� een persoonsgebonden 
budget en wil in aanmerking komen voor coronacompensa�e voor niet-geleverde zorg. Daartoe hee� 
hij contact met de gemeente Vlissingen. Vóór 10 december moeten alle benodigde gegevens bij de SVB 
zijn, zodat de (vervangende) zorgverleners op �jd uitbetaald kunnen worden. Omdat deze gegevens 
nog niet gereed zijn, maakt hij zich zorgen of deze termijn wel wordt gehaald. Zijn ervaring is dat de 
procedure bij de gemeente te bureaucra�sch is en  (te) lang duurt. 
Mede door de bureaucra�e, zoals de heer S. het noemt, duurde de aanvraag langer dan wenselijk is. De 
aanvraag wordt op �jd ingediend bij de SVB. De heer S. wordt op de hoogte gesteld en hij is 
gerustgesteld. 

Team WMO: klacht gegrond 

75. 
Via sociale media klaagt mevrouw M. over de snelheid van een vuilniswagen die door de wijk rijdt. 
Volgens de klaagster belt de chauffeur ook �jdens het rijden. 
De coördinator gaat ondanks de summiere informa�e, op onderzoek. Over het bellen kan hij niets 
vermelden, simpelweg omdat hij dat niet kan nagaan. Er is geen snelheidsovertreding geconstateerd.  
Wel hee� hij een lichte overschrijding op andere trajecten geconstateerd, daar gaat hij de chauffeur 

76.

tevreden. 

goede rela�e in de toekomst. 

dan over aanspreken. Er wordt een algemene melding gedaan over het niet handsfree bellen. De 
klaagster wordt via sociale media op de hoogte gebracht van de behandeling van de klacht. 

Team Stadbeheer :klacht gegrond 

De heer J. dient een klacht in via de Zeeuwse ombudsman. Hij wil graag een geregistreerd partnerschap 
aangaan met iemand die geen geboorteakte kan overleggen. Hij hee� om die reden een gesprek gehad 
met een ambtenaar van de burgerlijke stand. Ze hee� geen informa�e gegeven. Hij maakt zich zorgen 
dat het niet gaat lukken. 
In het gesprek hee� de ambtenaar burgerlijke stand toegezegd dat zij gaat onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn. Ze hee� des�jds met de heer J. afgesproken dat zij hem zou informeren als zij een 
resultaat had na overleg met een senior medewerker of een advies bureau. Het betre� hier namelijk 
een afwijkende situa�e. Na het opvragen van advies blijkt dat het geregistreerd partnerschap 
voltrokken kan worden na het zogenoemd afleggen van een verklaring onder ede. De heer J. is 

Team Publieksdiensten: klacht ongegrond 

77. 
Een klacht via de Zeeuwse ombudsman wordt ingediend door mevrouw M. Het betre� een klacht die 
eerder was ingetrokken. Ze stelt dat ze onheus is bejegend door medewerkers van het team Wmo. 
Er wordt een gesprek georganiseerd waarbij geprobeerd wordt de klacht in den minne op te lossen en 
voldoende vertrouwen te creëren voor een goede verstandhouding. De klachtencoördinator 
constateert samen met de aanwezigen dat er voldoende vertrouwen is bij alle deelnemers voor een 

Team WMO: klacht ongegrond 
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