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Geacht College, 

 

Op 2 maart jl heeft de Nationale Ombudsman het rapport uitgebracht “Terug aan tafel; Samen de 

klacht oplossen” naar aanleiding van een onderzoek naar de klachtbehandeling in het sociaal 

domein. 

De SAR heeft dit rapport besproken en heeft de volgende vragen aan u om meer zicht te krijgen op 

de klacht- en bezwaarbehandeling in Waalwijk in het sociaal domein zowel wat betreft klachten over 

de gemeente (team Wijz; maatwerkindicaties) alsook het toezicht op de klachtbehandeling door 

zorgaanbieders. 

Graag ontvangen wij uw reactie op de hoofdlijnen van het rapport van de Nationale Ombudsman en 

uw voornemens om al dan niet met de aanbevelingen in dit rapport aan de slag te gaan.  

In het bijzonder vragen wij u daarbij in te gaan op de bevindingen uit het rapport dat veel burgers 

een hoge drempel ervaren bij het uiten van een klacht of bezwaar bij de gemeenten in het sociaal 

domein (in het bijzonder) mede vanwege de afhankelijkheid die men ervaart en de toch al hoge druk 

die een beperking vaak met zich meebrengt in het dagelijks leven.  

De SAR vraagt u met name te reflecteren op wat er in Waalwijk nog meer kan gebeuren om die 

drempel te verlagen. 

De SAR heeft de informatie bekeken die op de website van de gemeente over het indienen van een 

bezwaar staat. Deze speelt op geen enkele wijze in op bezwaar maken tegen een indicatiebesluit in 

het kader van de Wmo 2015, Jeugdwet of Participatiewet maar lijkt nog volledig te komen uit de tijd 

dat de gemeente nog niet verantwoordelijk was voor zoveel besluiten die het persoonlijk leven van 

veel burgers van Waalwijk direct (kunnen) raken. Wij adviseren u die algemene bezwaarprocedure 

aan te passen op de indicatiebesluiten die in het sociaal domein worden genomen.   

Tenslotte is de SAR benieuwd hoe u de interne klachtafhandeling door aanbieders monitort 

waaronder het aantal interne klachtmeldingen als het aantal klachten en de oordelen van de 

onafhankelijke klachtencommissies van de door u gecontracteerde aanbieders. Wij bevelen u aan 

deze gegevens te betrekken bij het contracteren van de diverse aanbieders richting 2018. 

Met vriendelijke groet, 

J.J.W. van Run 

voorzitter 


