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1 Inleiding

De gemeente Enschede heeft op 31 oktober 2017 een nieuwe Klachtencommissaris aangesteld.
In de raadscommissies en het presidium is meerdere malen vergaderd over de gevolgde procedure. Bij sommige raadsleden leeft het gevoel dat het college de verkeerde procedure heeft
gebruikt. En ook is er twijfel over de vraag of de procedure die gebruikt is wel op de correcte
wijze is toegepast.
In dit rapport wordt een aantal vragen beantwoord die zijn opgesteld door de fractie van Enschede Anders. De vragen worden elk afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 5
volgt de beantwoording van de twee hoofdvragen. De twee hoofdvragen zijn:
1) Heeft de sollicitatieprocedure onder de juiste verordening plaatsgevonden?
2) En indien dit niet het geval is, welke mogelijkheden hebben de raad en het college dan
om alsnog recht te doen aan de procedure en de sollicitanten?
Hieronder volgt eerst een korte samenvatting van de voor deze vragen relevante gebeurtenissen.

2 Kort feitenrelaas
In de gemeente Enschede was tot 14 oktober 2017 de Verordening Klachtenbehandeling 2014
(oude VK) van kracht. De VK is een besluit van een bestuursorgaan – en wel op grond van art
9:14 Awb. Hierin wordt bepaald dat een persoon of commissie door een bestuursorgaan wordt
belast met de behandeling van de advisering over klachten.
Op 14 oktober 2017 werd de nieuwe Verordening Klachtenbehandeling 2017 (nieuwe VK) van
kracht.
De oude VK bepaalt dat de ‘klachtencommissaris en diens plaatsvervanger worden benoemd,
geschorst en ontslagen door de raad’ (art. 3 lid 4 oude VK). De nieuwe VK formuleert: de ‘klachtencommissaris wordt aangesteld, benoemd, geschorst en ontslagen door het college’ (art. 2 lid
2 nieuwe VK). ‘Het in lid 2 genoemde vindt niet eerder plaats dan na voorafgaande afstemming
met de raad’ (art 2 lid 3 nieuwe VK).
De nieuwe VK is op 10 april 2017 vastgesteld en op 14 oktober 2017 van kracht geworden.
Op 27 juli 2017 werd een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuw te benoemen Klachtencommissaris. Deze is 31 oktober 2017 benoemd.
In een tabel ziet dat er als volgt uit:
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Datum
In 2014
In 2015
18-04-16
10-04-17
27-07-17
31-08-17
7-09-17
11-10-17
14-10-17
25-10-17
31-10-17

Wat
Oude Verordening Klachtencommissie van kracht
Aanstelling eerste Klachtencommissaris
Aanstelling interim Klachtencommissaris
Nieuwe Verordening Klachtencommissie vastgesteld
Sollicitatieprocedure van start
Uiterste inzenddatum
Voorstel benoeming Klachtencommissaris aan B&W
Eerste brief van college aan raad met beschrijving procedure
Nieuwe Verordening Klachtencommissie van kracht
Tweede brief van college aan raad met beschrijving procedure
Benoeming en beëdiging huidige Klachtencommissaris

Verordening
Oud
Oud
Oud
Oud
Oud
Oud
Oud
Oud
Nieuw
Nieuw
Nieuw

3 Beantwoording deelvragen
3.1 Afstemming benoeming nieuwe Klachtencommissaris met de Raad:
Vragen

1) Voldoen de mail van 11 oktober 2017 en de brief van 25 oktober 2017 aan de afstemming zoals genoemd in artikel 2 lid 3 van de nieuwe klachtenverordening?
2) Zo nee, hoe had de afstemming moeten zijn?
Centraal bij deze vragen is de vraag wat onder afstemming moet worden bestaan. Afstemming
wordt in de wet of de betreffende verordeningen niet gedefinieerd. Dat betekent dat moet
worden onderzocht wat in redelijkheid onder afstemming kan worden verstaan. In de Van Dale
van 1970 worden zeven betekenissen gegeven, maar geen ervan geeft een associatie naar hetgeen tegenwoordig in het politiek-bestuurlijke domein daaronder wordt begrepen. Bij de duiding van het woord kan gebruik worden gemaakt van manieren waarop de bestuursrechter deze term gebruikt, zoals: “Daarvoor is nader overleg en afstemming nodig tussen alle betrokken
partijen.”1 En betrokkene had “geen toezegging gedaan over overleg en afstemming met verweerder.”2 Hieruit blijkt in ieder geval dat de term afstemming iets anders is dan enkel overleg.
Vanuit die gangbare optiek betekent afstemming het op één lijn brengen c.q. in overeenstemming brengen met.3 Afstemmen impliceert dan dat de raad niet alleen hoort wat het college
vindt, maar ook aangeeft in hoeverre het past bij zijn eigen zienswijze, althans bij de zienswijze
van een raadsmeerderheid. Het college dient dan vervolgens duidelijk te maken in hoeverre de
zienswijze van de raad(smeerderheid) in overeenstemming is met het voorstel van het college.
De mail van 11 oktober 2017 en de brief van 25 oktober 2017 voldoen daar niet aan. Dat kan
ook niet, want de raad is niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken.
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De correcte wijze van handelen zou dan ook zijn dat het college een voorstel voor een tekst
voor de vacature aan de raad ter kennis brengen in tweede instantie een voorstel voor de invulling van de vacature aan de raad voorlegt. De raad moet daarop beide keren de gelegenheid
krijgen om een zienswijze kenbaar te maken en het college moet aangeven op welke wijze het
rekening houdt met de zienswijze. Het tweede zal uiteraard in een vertrouwelijke vergadering
moeten plaatsvinden, omdat het over een persoon gaat. Een en ander betekent dat de bevoegdheid van het college overeind blijft. De raad mag de bevoegdheid niet overnemen, maar
moet wel in de gelegenheid worden gesteld om een oordeel of zienswijze kenbaar te maken. Bij
in de regelgeving opgenomen ‘voorhang’-procedures is dat de gangbare manier van opereren.

3.2 Juiste titel zittende Klachtencommissaris
De zittende Klachtencommissaris is op grond van de oude klachtenverordening door de raad
benoemd voor de periodes:
van 18 april 2016 tot 1 januari 2017
van 1 januari 2017 tot 1 april 2017
van 1 april 2017 tot 1 oktober 2017.
Bij aanvang van de sollicitatieprocedure (27 juli 2017) was dit bekend.
Omdat de sollicitatieprocedure op 1 oktober 2017 nog niet was afgerond, heeft het college het
contract/de benoeming van de zittende Klachtencommissaris met 1 maand verlengd, tot 1 november 2017. Dit is geheel buiten de raad omgegaan, terwijl de nieuwe verordening op 1 oktober 2017 nog niet van kracht was. Strikt genomen was deze verlenging – hoezeer ook door
praktische overwegingen ingegeven – in strijd met het recht omdat op 1 oktober de raad nog
de benoemende instantie was.
In de brief van 25 oktober 2017 geeft het college aan dat gekozen is om de oude verordening
pas bij de benoeming van de nieuwe Klachtencommissaris te vervangen en wel om de volgende
reden:
‘Om de zoektocht naar een nieuwe Klachtencommissaris tot een goed resultaat te laten komen
hebben we gekozen voor een verlenging van het oorspronkelijk raadsbesluit zodat de huidige
Klachtencommissaris daar wel met de juiste titel zat, tot het moment waarop een nieuwe
Klachtencommissaris op basis van de op 10 april jl. aangenomen regeling zou zijn benoemd.’
Vragen

1) Had een eerdere inwerkingtreding van de nieuwe VK (bijvoorbeeld per 1 mei 2017) gevolgen voor de "titel" van de benoemde/zittende Klachtencommissaris? Zo ja, wat waren deze gevolgen?
2) Was het college op 1 oktober 2017 bevoegd de benoeming/het contract van de zittende
Klachtencommissaris te verlengen nu de nieuwe verordening op die datum nog niet van
kracht was?
3) In feite heeft de zittende Klachtencommissaris 4 opeenvolgende tijdelijke contracten via
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het Uitzendbureau gehad. Heeft deze reeks ertoe geleid dat het tijdelijke contract automatisch overgaat in een vast contract?
4) Nu het oorspronkelijke raadsbesluit (oude verordening) verlengd is (tot na de sollicitatieprocedure), welke gevolgen had dit voor de sollicitatieprocedure?
Ad. 1. De inwerkingtreding van de nieuwe regeling is uitsluitend relevant voor de werkzaamheden van de zittende Klachtencommissaris voor zover er een nieuwe omschrijving in
staat. De belangrijkste werkzaamheden zijn echter in de Awb vastgelegd. Wij zien geen
problemen of gevolgen voor de tot 1 oktober zittende Klachtencommissaris.
Ad. 2. Het college moest de drie verlengingen van de benoeming wel conform de bepalingen
van de oude VK voorleggen aan de raad.
Ad. 3. Tijdelijke contracten die een gemeente heeft afgesloten met een uitzendorganisatie leiden nooit tot een vast contract voor een bepaalde werknemer.
Ad. 4. De nieuwe VK werd pas van kracht op 14 oktober 2017, ver nadat de sollicitatieprocedure was gestart. Bij het kiezen voor een sollicitatieprocedure had dus voor een procedure
moeten worden gekozen, die recht deed aan de oude VK.

4 Verordeningen en Sollicitatieprocedure:
Op 27 juli 2017 is de sollicitatieprocedure van start gegaan. De nieuwe klachtenverordening is
op 14 oktober 2017 gepubliceerd/in werking getreden/van kracht geworden.
Volgens artikel 1 lid e van de oude verordening wordt onder een Klachtencommissaris verstaan:
een persoon als bedoeld in artikel 9:14 van de Awb, belast met de behandeling van en advisering over een klacht en die geen deel uitmaakt van een bestuursorgaan en ook niet werkzaam is
onder verantwoordelijkheid of gezag van een bestuursorgaan.
Dit maakte dat een ambtenaar in dienst van de gemeente (interne kandidaat) uitgesloten was
van deelname aan de sollicitatieprocedure en bovendien ook feitelijk geen klachtencommissaris
kon zijn omdat immers interne kandidaten vanwege de aanwezige gezagsrelaties door de oude
VK werden uitgesloten. Weliswaar was op 17 april 2017 de nieuwe VK aangenomen, maar deze
trad pas veel later in werking, waardoor het tijdelijk functioneren van een interne Klachtencommissaris ook om die reden in strijd was met de geldende regelgeving. In dergelijke gevallen
is het ook niet toegestaan om op de nieuwe regeling te anticiperen. Daarbij doet het er niet toe
dat tevens in art. 9:14 Awb is geformuleerd dat aan de Klachtencommissaris slechts algemene
instructies kunnen worden gegeven. De oude VK wierp een helderde drempel op om interne
kandidaten als Klachtencommissaris te laten functioneren (artikel 1 lid e)
In de nieuwe verordening is de definitie van de Klachtencommissaris aangepast en hierdoor
konden ook interne ambtenaren aan de sollicitatieprocedure meedoen en zouden deze voortaan als Klachtenfunctionaris kunnen functioneren.
In tegenstelling tot interne kandidaten beschikten externe kandidaten bij de sollicitatie niet
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over de juiste informatie. Immers de externe sollicitanten hebben zich op basis van de oude
geldende klachtenverordening voorbereid op hun sollicitatie omdat de nieuwe klachtenverordening nog niet was gepubliceerd en daardoor niet beschikbaar en niet bekend was.
Daarnaast hebben interne ambtenaren mogelijk gemeend dat zij op grond van de oude verordening (gepubliceerde verordening) niet mochten deelnemen aan de sollicitatieprocedure en
hebben zij daarom mogelijk niet aan de sollicitatieprocedure deelgenomen.
Verder kent de nieuwe klachtenverordening een geheel andere werkwijze dan vermeld in de
oude verordening.
Dit was niet bij alle sollicitanten bekend omdat immers de nieuwe verordening nog niet was
gepubliceerd.
Het college heeft de raad en de gemeentelijke organisatie op 11 oktober per mail respectievelijk via intranet (interne digitale netwerk) laten weten wie tot nieuwe Klachtencommissaris zou
worden benoemd.
Vragen

1) Is bij de samenstelling van de diverse commissies voor de sollicitatieprocedure (selectiecommissie, sollicitatiecommissie en adviescommissie) de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de leden voldoende gewaarborgd? (Hadden de leden van de commissies
wel/geen eerdere werkrelatie met de kandidaten en in hoeverre hebben persoonlijke
voorkeuren/eerdere werkrelaties hierbij de uitkomst van de sollicitatieprocedure bepaald?)
2) Is de sollicitatieprocedure juridisch correct verlopen? Heeft de werving en selectie van
de kandidaten op basis van de juiste verordening plaatsgevonden? (Welke klachtenverordening was bij aanvang van de sollicitatieprocedure van kracht en waarom? Hadden
interne kandidaten wel/niet mee mogen meedoen aan de procedure?)
3) Heeft het college bij de sollicitatieprocedure gehandeld conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, voor wat betreft het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel? (Nu de nieuwe verordening niet bij alle sollicitanten bekend was?)
4) Zo nee, wat is de conclusie en het advies over de gevolgde sollicitatieprocedure?

Ad. 1. De wetgever doet geen uitspraken over de samenstelling van commissies bij de sollicitatieprocedure. De oude en nieuwe VK doen wel uitspraken over wie de commissaris benoemd. Zowel de oude als de nieuwe VK kunnen, indien van kracht, worden gebruikt bij
de benoeming van een Klachtencommissaris. De onafhankelijkheid van een Klachtencommissaris is geregeld in art. 9:14 Awb. Hierin wordt gesteld dat (lid 1) een bestuursorgaan een commissie of persoon kan belasten met de behandeling van advisering over
klachten en (lid 2) dat het bestuursorgaan de persoon of commissie slechts in het algemeen instructies kan meegeven.
In de Awb en in de VK zijn geen bepalingen opgenomen die bepalen dat ambtenaren van
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de gemeente Enschede niet mogen solliciteren. Of dit wenselijk is, is een politieke vraag.
Als de raad het onwenselijk vindt, kan ze een dergelijke bepaling opnemen in de VK, zoals in de oude VK het geval was.
Ad. 2. Een verordening is pas van kracht vanaf het moment dat deze is gepubliceerd en volgens de regels in werking is getreden. Er gaat geen anticiperende werking uit van een
aangenomen verordening. Dit betekent dat gedurende de sollicitatieprocedure de oude
verordening van kracht was. Hieruit volgt dat de verkeerde procedure is gevolgd, omdat
volgens de oude VK art. 4 lid 4 de Klachtencommissaris en diens plaatsvervanger worden benoemd (…) door de raad en interne kandidaten waren uitgesloten van deelname.
Overigens zou als de nieuwe VK van kracht zou zijn geweest, geconstateerd moeten
worden dat volgens de nieuwe VK op grond van het afwezig blijven van een afstemming
met de raad ook niet de juiste procedure is gevolgd.
Ad. 3. Het college heeft niet zorgvuldig gehandeld bij het volgen van de procedure. De raad
heeft de haar toegekende rol niet kunnen invullen. Het is op grond van de beschikbare
gegevens niet vast te stellen of er sollicitanten zijn die op achterstand stonden door het
volgen van de verkeerde procedure. Wij achten het overigens niet erg waarschijnlijk dat
dit effect zich heeft voorgedaan.
Ad. 4. Terugkijkend kan worden vast gesteld dat de gehanteerde procedure een erg rommelige, inconsistente indruk maakt en dat strikt genomen er stevige spanningen zijn ontstaan tussen feit en norm. Inzake de uiteindelijke benoeming is het achterwege blijven
van een betekenisvolle afstemming met de raad een evident juridisch gebrek.

4.1 Benoeming nieuwe Klachtencommissaris
Per 31 oktober 2017 is een interne ambtenaar benoemd en beëdigd tot Klachtencommissaris.
De (voorgenomen) benoeming is op 11 oktober per mail aan de raad en per digitale berichtgeving aan de gemeentelijke organisatie medegedeeld. Het formele benoemingsbesluit is op 31
oktober 2017 genomen.
Vragen

1) Hoewel het formele besluit op 31 oktober 2017 is genomen, is de benoeming reeds op
11 oktober 2017 bekend gemaakt. Kan deze bekendmaking als "benoeming" worden
aangemerkt en hoe verhoudt dit zich tot de geldende oude verordening (Was het college op 11 oktober bevoegd om te "benoemen"?) en tot de nieuwe verordening (welke
per 14 oktober 2017 van kracht is gegaan)
2) Indien benoeming niet rechtsgeldig is (omdat niet juiste verordening/procedure gehanteerd is), hoe dient hiermee omgegaan te worden?
3) Is in deze sprake van een benoemingsbesluit of van een plaatsingsbesluit nu een interne
ambtenaar als Klachtencommissaris aan de slag gaat? (Ambtenaar was en blijft in algemene dienst). Welke juridische gevolgen heeft het benoemingsbesluit?
4) De onafhankelijkheid van de Klachtencommissaris is in de oude verordening gewaarborgd door een externe kandidaat als klachtencommissaris te benoemen en deze onder
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de raad aan te stellen. De onafhankelijkheid van de medewerkers van het Klachtencommissariaat wordt gewaarborgd door het personele statuut.
5) Hoe wordt de onafhankelijkheid van de nieuwe Klachtencommissaris op grond van de
nieuwe verordening gewaarborgd nu de Klachtencommissaris onder het college valt en
tevens een interne ambtenaar betreft?
In het functieprofiel staat het volgende:
In het verleden heb je geen functies vervuld die de geloofwaardigheid, onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de klachtencommissaris in de weg staan.
6) Hoe verhoudt de benoeming van de nieuwe klachtencommissaris zich tot het functieprofiel in relatie tot haar eerste werkperiode bij het Klachtencommissariaat in 2015?
7) Hoe verhouden de door de nieuwe klachtencommissaris reeds verrichte werkzaamheden voor de gemeentelijke organisatie (als o.a. vice-voorzitter Ondernemingsraad (tot 1
november 2017) en medewerker, voor 20 uur ook bij Juridische Zaken) zich tot de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de klachtencommissaris?

Ad. 1. De benoeming heeft plaats gevonden op 31 oktober 2017. Een eerdere bekendmaking
van een voornemen tot benoeming is niet gelijk aan een benoeming.
Ad. 2. De benoeming is rechtsgeldig.
Ad. 3. Volgens de Awb heeft de Klachtencommissaris alleen een andere positie dan een andere ambtenaar met betrekking tot de aansturing. In tegenstelling tot andere functionarissen kan aan de Klachtencommissaris slechts ‘in het algemeen’ instructies worden gegeven. Dit moet de onafhankelijke positie van de Klachtencommissaris bij de behandeling
van specifieke gevallen waarborgen.
Doordat er sprake is van verandering van bevoegdheden, is er sprake van een benoemingsbesluit en niet van een plaatsingsbesluit.
Ad. 4. De onafhankelijkheid van de Klachtencommissaris wordt geregeld in de Awb. De Klachtencommissaris kan geen zaken behandelen waar hij of zij bij betrokken is geweest (art.
9:7 lid 1 Awb). Dit betekent dat ook in een zaak waar de betreffende Klachtencommissaris in een vorige functie betrokken is geweest deze niet door de Klachtencommissaris
kan worden behandeld. De onafhankelijkheid wordt zoals eerder genoemd bovendien
gewaarborgd door art. 9:14 lid 2 Awb.

Ad. 5. Zie beantwoording van vraag 4.
Ad. 6. Idem.
Ad. 7. Idem.
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5 Beantwoording hoofdvragen
Er zijn twee hoofdvragen gesteld:

1) Heeft de sollicitatieprocedure onder de juiste verordening plaatsgevonden?
2) En indien dit niet het geval is, welke mogelijkheden hebben de raad en het college dan
om alsnog recht te doen aan de procedure en de sollicitanten?
Bij de eerste hoofdvraag moet worden vastgesteld dat bij de keuze van de procedure het college van de verkeerde (nieuwe) verordening is uitgegaan. Bovendien heeft het college bij het uitvoeren van deze nieuwe procedure een onjuiste interpretatie gegeven aan het woord ‘afstemming’ in art 2 lid 3 nieuwe VK. Het college heeft de raad geïnformeerd, maar heeft zijn voorstel
niet in lijn gebracht met de wensen van de raad, althans de raad werd niet in de gelegenheid
gesteld om een zienswijze kenbaar te maken.
Het is niet eenvoudig vast te stellen of het gebruik van de verkeerde verordening heeft geleid
tot onrecht aan sollicitanten. De enige manier om eventueel onrecht teniet te doen zou zijn dat
het benoemingsbesluit wordt vernietigd en de procedure op correcte wijze wordt overgedaan.
Deze nieuwe procedure zou wel onder het regime van de nieuwe VK vallen, omdat deze ondertussen van kracht is geworden. Omdat het een politieke vraag is of dit gewenst is, wordt hier
niet verder op ingegaan.
Wel moet worden vastgesteld dat als voor het opnieuw openstellen van de procedure wordt
geopteerd allerlei arbeidsrechtelijke consequenties zouden volgen, en de positie van de zittende Klachtencommissaris ten opzichte van het college tijdelijk wordt verzwakt. De zittende functionaris moet immers hopen opnieuw door het college te worden aangewezen als de meest geschikte kandidaat.
Een belanghebbende zou binnen zes weken (art. 6:7 Awb) bezwaar kunnen maken tegen het
benoemingsbesluit van 31 oktober 2017. Een gegrond bezwaar en eventueel gegrond beroep
hebben dezelfde consequenties als een besluit van het college om de procedure over te doen.
In de Stedelijke Commissie van 30 oktober 2017 geeft de meerderheid van de fracties aan dat
er lering zou moeten worden getrokken uit deze loop der dingen. Er wordt niet aangegeven op
welke wijze dat zou kunnen gebeuren, maar uit voorgaande blijkt dat het van belang is dat het
begrip ‘afstemming met de raad’ binnen deze en andere procedures eenduidiger wordt ingevuld.
Wij adviseren dan ook dat de raad criteria opstelt die bij een toekomstige vacature voor Klachtencommissaris en bij andere afstemmings- c.q. voorhangprocedures het college verplicht om
de raad de gelegenheid te geven om een oordeel kenbaar te maken. De opgestelde criteria geven het college de mogelijkheid om ergens afstemming mee te zoeken en de raad de mogelijkheid om te controleren of er (voldoende) afstemming is gezocht of is bereikt. Door dit advies op
te volgen wordt er inhoud gegeven aan het algemeen gevoelen van de vergadering van de Stedelijke Commissie van 30 oktober 2017 bij de bespreking van de brief van het college over de
10

invulling van de vacature van Klachtencommissaris. Op die wijze kan afdoende lering worden
getrokken uit deze gang van zaken die op diverse onderdelen de schoonheidsprijs bepaald niet
heeft verdiend en in het licht van de geldende regelgeving als uiterst slordig en gebrekkig moet
worden gekwalificeerd. En daarbij ligt niet alleen een verantwoordelijkheid aan politiekbestuurlijke kant, maar ook bij degenen die dit traject in procedureel en juridisch opzicht ambtelijk hebben begeleid.
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Gebruikte afkortingen

Awb

Algemene wet bestuursrecht

VK

Verordening Klachtenbehandeling
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