
 
 

 

Betreft:  

Schriftelijke vragen artikel 37 R.v.O. betreffende het rapport van de Nationale 
Ombudsman. 

Aan het College van B&W in de gemeente Sittard-Geleen 

 

Geleen, 4 maart 2015  

 

Geachte voorzitter, 

Onlangs bereikte ons via de ingekomen stukken, ter kennisname, het rapport van de 
Nationale Ombudsman dat is opgesteld op grond van een onderzoek naar aanleiding 
van een klacht van een inwoner van Sittard-Geleen. 

In het rapport stelt de Nationale Ombudsman dat de overheid de burger de mogelijkheid 
moet geven om zijn of haar procedurele kansen te benutten. Daarbij dient de overheid 
een open houding te etaleren. Een belangrijk onderdeel hierbij is het correct informeren 
van de burger over de rechtsgang.  Dit is volgens D66 een positieve en constructieve 
aanbeveling en wij gaan er dan ook van uit dat de gemeente Sittard-Geleen zich hierin 
kan vinden. 

Naar aanleiding van het rapport en de procedurele gang van zaken,alsmede het 
gegeven dat burgers recht hebben op correcte informatie, stellen wij u de volgende 
vragen: 

 

1. Waarom heeft de gemeente in dit geval niet de juiste informatie verstrekt over de 
rechten van de burger en de juridische procedures die gevolgd kunnen worden?  

 
2. Welke conclusies verbindt uw college aan de aanbeveling van de Nationale 

Ombudsman en ziet u aanleiding om in de toekomst op een andere manier om te gaan 
met dit soort zaken?  
 
 
 

3. Bent u voornemens om inwoners actief te informeren over de van toepassing zijnde 
rechtsbescherming, zeker gelet op het feit dat de gemeente de burger de mogelijkheid 
moet bieden om de juiste procedurele kansen te benutten? 
 
 



4. Hoe wilt uw college in de toekomst vorm geven aan de verschillende wijzen van 
handhavend optreden tegen verkeerd aangeboden afval en welke motivatie ligt hieraan 
ten grondslag? 
 
 

Wij danken u bij voorbaat voor de beantwoording van onze vragen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens de D66-fractie 
Jocelyn Engelhart 
Raadslid  
Raadslid.engelhart@sittard-geleen.nl 

 
 


