
 

  

Spreekuren Groningen   elke dinsdag van 13.00-15.00 uur en 

elke donderdag van 17.00-18.00 uur 

  Ten Boer en De Marne volgens afspraak 

 
 
 

 

Het gemeentebestuur van De Marne 

R. Ritzemastraat 2 

9965 TD  LEENS 

 

 

 

Groningen, 25 februari 2016 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met ingang van 1 januari 2010 is de gemeente De Marne voor de externe klachtafhandeling aangesloten 

bij de gemeentelijke Ombudsman van Groningen. 

Als uw gemeentelijke Ombudsman breng ik eenmaal per jaar verslag
1
 uit over de door mij verrichte 

werkzaamheden. Gelet op het geringe aantal zaken doe ik dat graag met deze brief. 

 

In 2015 hebben vier burgers vijf keer een beroep op mij gedaan.  

Uitgesplitst naar binnenkomst van het contact: drie keer per telefoon, één keer per brief en één keer 

met een bezoek aan het spreekuur. 

 

Bij één telefonisch voorgelegde zaak vond later een bezoek aan het spreekuur plaats. Er konden geen 

relevante stukken worden overlegd ter onderbouwing van de klacht. Er zou door klager opnieuw contact 

met de gemeente opgenomen worden. De ombudsman hoefde niets te doen en dus werd het dossier 

afgesloten.  

Bij een andere telefonische klacht werd later gemeld dat men het dorpsoverleg wilde afwachten. Wij 

hebben aangegeven dat altijd opnieuw een beroep op de Ombudsman kon worden gedaan. Dit heeft 

geen vervolg gekregen. 

De derde telefonisch klacht, waarbij de klager aangaf misschien een brief te sturen, kreeg geen vervolg. 

 

In één zaak werd (uitvoerig) onderzoek verricht. Dit eindigde uiteindelijk in een schriftelijke reactie aan 

betrokkene en in afschrift aan het college van burgemeester en wethouders.  

In de bijlage staat een samenvattende beschrijving van dit onderzoek. 

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben uiteraard graag bereid tot een nadere 

toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

M.H.H. Hermans 

gemeentelijke Ombudsman Groningen/De Marne 

 

Bijlage: 1 

                                                 
1
 Art. 81u Gemeentewet 

Contactgegevens

Postbus 20001

9700 PB GRONINGEN

                 ombudsman@groningen.nl

www.ombudsmangroningen.nl

 @Gron_Ombudsman

Bezoekadres  

Kreupelstraat 12

                           9712 HW Groningen

                              Telefoonnummer

050 318 6568


